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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:  77  /BC-UBND Thái Bình, ngày 20  tháng 6  năm 2018 

 

 BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng An ninh 

06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm năm 2018 

 

Thực hiện kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện, Nghị quyết của Đảng uỷ- Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo điều hành các ban ngành, các ấp tổ chức  

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm 

2018 đạt kết quả như sau: 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

06 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2018 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1/ Về kinh tế 

1.1. Về sản xuất Nông nghiệp: 

a/ Về trồng trọt:  Trong 06 tháng đầu năm 2018,Tổng diện tích xuống giống 

các loại cây hàng năm: 1.664,9/2.074,5 ha đạt 80,26% KH. Trong đó:  Lúa 926.5/924 

ha đạt 100,2% KH, Bắp 26/25 ha đạt 104% KH, Khoai CL: 5.1/5ha đạt 102%; Rau 

CL 205/200 đạt 102,5% KH, Đậu CL 20/20 ha đạt 100% KH, Đậu Phộng 44.5/44 ha 

đạt 101.1% KH, Mì: 370/370 ha đạt 100%KH; Mè: 7.7/07 ha, đạt 110 % KH; Mía 

30/30 ha, đạt 100%; Thuốc lá 20/20 ha đạt 100% KH; Cao su: 420 ha; Cây cỏ khác: 

4.4/04 ha, đạt: 110%; Hoa, kiểng các loại: 5.7/5.5 ha, đạt: 114%. 

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân, Hè thu năm 2018: 954,2 ha. 

b/ Về chăn nuôi:  
Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm 06 tháng đầu năm ổn định, không xảy ra dịch 

bệnh. Ban chỉ đạo xã tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách phòng 

chống dịch bệnh và thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ không để 

xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.  

1.2. Về xây dựng cơ bản:     

Tiến độ triển khai thi công, giải ngân khối lượng các công trình xây dựng cơ 

bản do xã làm chủ đầu tư 06 tháng đầu năm 2018: 

Triển khai công trình Đường ranh Thái Bình-An Bình ( Trung tâm sinh học, tổ 

3 ấp Bình Long); Tổng mức đầu tư 1.246.953.000đ; Kế hoạch vốn đợt 2-2018: 

580.000.000đ đã triển khai thực hiện khởi công ngày 23/04/2018. Tạm ứng chi phí 

xây lắp công trình số tiền: 485.118.000đ. 

Các công trình đăng ký chuẩn bị đầu tư năm 2019 gồm: Đường Tổ 1B (Hương 

lộ 2 đến cánh đồng lúa tổ 1B) ấp Suối Dộp; Đường Tổ 9-10 ấp Tam Hạp đến cánh 

đồng lúa tổ 9-10, Nhà văn hóa ấp Bình Phong. 
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1.3. Công tác xây dựng nông thôn mới: 

Ủy ban xã đã triển khai thực hiện 19/19 tiêu chí trên địa bàn đạt chuẩn theo 

quy định, đã được đoàn tỉnh thẩm định công nhận đạt; điều kiện công nhận xã đạt 

chuẩn Nông thôn mới đảm bảo theo quy định. 

1.4 Công tác Quản lý đất đai - Vệ sinh môi trường 

Trong 06 tháng đầu năm 2018 tiếp nhận, giải quyết 30 hồ sơ gồm: Đăng ký 

QSDĐ lần đầu 03 hồ sơ; Đăng ký và cấp giấy CN.QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu 01 hồ sơ; Công tác chỉnh lý biến động đất đai 25 hồ 

sơ (Tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế); tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường 01 

hồ sơ. 

Công tác  quản lý khoáng sản: Ngày 20/4/2018, kiểm tra, phối hợp lập biên 

bản và báo cáo UBND huyện việc ông Ngô Thành Được hạ cấp đất, đào ao trên địa 

bàn ấp Suối Dộp; Ngày 27/4/2018 lập biên bản nhắc nhở bà Lưu Thị Phượng, Lưu 

Thị Hà về việc đổ đất trên đất lúa. Ngày 30/05/2018 UBND xã kết hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức phân ranh, cắm mốc giữa đất ông Trần Văn Lý và đất 

Công do UBND xã quản lý theo QĐ số 05/QĐ-UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 

04/01/2011 và QĐ số 2093/QĐ- UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày  13/10/2011. 

Công tác vệ sinh môi trường: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm 

tra, nhắc nhở việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn. Hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường. 

1.5. Công tác tài chính, ngân sách: 

- Về thu, chi ngân sách xã: Thu trong kỳ: 5.118.790.706đ. Chi trong kỳ: 

3.161.922.602đ; Trong đó chi công tác xây dựng cơ bản: 504.358.000đ; cho hoạt 

động Đảng: 301.163.212đ; Hoạt động Ủy ban: 790.209.588đ;  HĐND: 104.270.275đ, 

Hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng: 1.250.000đ; Hoạt động văn hóa thể thao, BCĐ 

phong trào TDĐK, Tổ tự quản, khu dân cư: 38.082.527đ; Chi Trung tâm văn hóa TT-

HTCĐ:29.9000.000đ; hoạt động An ninh trật tự: 409.300.000đ, Hoạt động quốc 

phòng: 410.960.000đ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 56.626.000đ; Hội 

Phụ nữ xã: 45.931.000đ; Hội nông dân: 55.159.000đ; Hội Cựu Chiến binh: 

45.914.000; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: 78.676.000đ; Hoạt động của các tổ chức xã 

hội khác trong xã: 54.273.000đ; Sự nghiệp xã hội: 118.850.000đ; Chi dự phòng: 

117.000.000đ. 

- Về công tác  vận động Quỹ vì người nghèo: Ấp Tam Hạp vận động được: 

12.755.000đ, Ấp Suối Muồn: 40.000.000đ. 

- Công tác thu thuế: Thực hiện tiến độ thu ngân sách tính đến ngày 

31/05/2018 trên địa bàn xã đạt: 45,13% Kế hoạch trong đó: Thuế SDĐPNN đạt: 

15.23%; Thuế Môn bài đạt: 82,50%; Thuế GTGT đạt: 44.86%; Thuế Tài Nguyên đạt: 

34,21%; Thuế tiêu thụ ĐB đạt: 37,20%; Phí, Lệ phí đạt: 30.88%; Thu khác tại xã đạt: 

71.96% .( Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018: 562.74.3700/1.115.000.000 , đạt 

50,47%). 

1.6.Tình hình hoạt động của các Hợp tác xã: 

- Các Hợp tác xã: Các HTX DV Thủy lợi tập trung phát cỏ, nạo vét kênh nội 

đồng, điều tiết nước đảm bảo tốt đầy đủ về việc tưới tiêu phục vụ cho việc sản xuất 
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nông nghiệp trên địa bàn xã. Tăng cường công tác bảo vệ  kênh  mương, phối hợp xử 

lý các trường hợp vi phạm. 

- Tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng:  

Tính đến ngày 31/05/2018, Tổng nguồn vốn: 91.601.155.000đ; Trong đó: Vốn 

tự có: 6.691.000.000đ, chiếm 7,3% so với tổng nguồn vốn; Vốn huy động: 

61.065.944.000đ, chiếm 66,7% so với tổng nguồn vốn; Vốn vay trung ương: 

23.450.000đ, chiếm 25,6% so tổng nguồn vốn; Vốn điều lệ: 4.540.450.000đ; Dư nợ 

cho vay: 83.720.110.000đ( trong đó cho vay cầm cố bằng sổ tiền gửi là 14.487.000đ); 

Nợ quá hạn: 445.000.000đ, chiếm 0,53%/ tổng dư nợ. 

Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm  Quỹ tín dụng xã Thái Bình đảm bảo đáp 

ứng đủ nhu cầu vay vốn của các hộ dân trên địa bàn xã. 

2. Công tác nội vụ, văn hoá xã hội: 

2.1. Nội vụ: 

Trong 06 tháng đầu năm 2018, UBND xã tổ chức tổng kết việc thực hiện kế 

hoạch phát triển KTXH-QPAN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Ký kết 

phát động thi đua năm 2018;  sơ kết việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN 

03 tháng đầu năm 2018; Xét khen thưởng cho 14 tập thể và 44 cá nhân có thành tích 

tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, các phong trào do UBND xã và các ban ngành, 

các ấp phát động. 

Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 

2018, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt công tác chăm gia đình chính 

sách, người nghèo đảm bảo, đầy đủ, kịp thời. Công tác trực lễ, tết  được thực hiện 

nghiêm túc. 

Vấn đề cải cách các thủ tục hành chính, hoạt động của bộ phận một cửa cũng 

đi vào nề nếp, ổn định, đảm bảo đúng quy định.  

Tiếp tục  triển khai Quyết định 56/2015/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 13 

tháng 11 năm 2015 về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. 

Tình hình Tôn giáo, dân tộc ổn định, các Tôn giáo thực hiện tốt việc đăng ký 

chương trình hoạt động năm và thực hiện đúng theo chương trình đề ra. 

 2.2. Hoạt động văn hoá thông tin - Thể dục thể thao 
 

UBND ban hành đầy đủ các văn bản về l nh vực Văn hóa, thể thao, Du lịch-

Gia đình; Tổ chức kiểm tra 12 đợt,10 lượt quán cafe, 10 lượt nhà nghỉ, 12 lượt 

internet; Công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn được 

thực hiện tốt; Vận động 3.812/3.812 hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia 

đình văn hóa năm 2018, đạt 100%;  6/6 ấp đăng ký giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. 

07/07 cơ sở tôn giáo đăng ký danh hiệu “Cơ sở tín ngưỡng- tôn giáo văn minh”. 

Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo Công chức văn hóa –xã hội phối hợp với mặt Trận 

Tổ quốc xã, Công an xã và các ban ngành đoàn thể liên quan trong 06 tháng đầu năm 

2018 tuyên truyền được 32 cuộc với 838 lượt người tham dự; Ngoài ra còn lắp đặt 01 

pano phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện 68 băng ron  phục vụ nhiệm vụ chính 
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trị; Dán hơn 2.000 thông báo cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản tại các hộ dân trên 

tuyến đường 781, khu dân cư đông người, chợ, cơ sở kinh doanh có điều kiện. 

 Trung tâm VH-TT-HTCĐ xã phối hợp các ban, ngành thực hiện 12 chuyên đề 

hoc tâp cộng đồng, với 1.596 người tham dự; Lượt bạn đọc sách là: 298 lượt, Số lượt 

sách phục vụ bạn đọc tại chỗ 470 lượt; Sử dụng internet: 388 lượt người; Giới thiệu 

12 quyển sách trên đài truyền thanh;  

Tổ chức phục vụ văn nghệ 06 cuộc với 90 tiết mục; Câu lạc bộ thể dục dưỡng 

sinh hoạt động thường xuyên;  Câu lạc bộ võ thuật Takewondo tổ chức luyện tập vào 

các ngày 2,4,6 trong tuần;  Duy trì 02 lớp thể dục nhịp điệu cho trẻ em và người lớn 

với 60 học viên.  Tham gia hội thi  văn hóa- Văn nghệ - Thể  thao cấp trên:  Đạt  04 

giải  thưởng;  05 CLB PCBLGĐ và 06 nhóm PCBLGĐ duy trì hoạt động thường 

xuyên. 

2.3 Lĩnh vực thương binh Xã hội:  

Trong 06 tháng, Ủy ban xã tổ chức chi trả trợ cấp Thường xuyên và các chế độ 

khác đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Hướng dẫn làm hồ sơ Bảo hiểm y tế theo 

Quyết định 62: 15 đối tượng; Hướng dẫn làm hồ sơ BHYT Quyết định 49: 55 đối 

tượng sơ;  Hướng dẫn làm hồ sơ BHYT thân nhân người có công: 05 đối tượng; 

Hướng dẫn làm hồ sơ BHYT Quyết định 290: 03 đối tượng; Hướng dẫn làm hồ sơ 

mai táng phí : 09 đối tượng ; Tổ chức họp xét người cao tuổi: 25 tường hợp; Tổ chức 

họp xét  BTXH- người khuyết tật, người chăm sóc: 64 trường hợp.  

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018 UBND huyện đã đi thăm 10 đối tượng gia 

đình chính sách. Ngoài ra để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết, UBND xã vận động mạnh thường 

quân ủng hộ được 1.006 phần quà với số tiền 321.420.000đ.  

2.4.  Công tác Giáo dục: Các điểm trường thực hiện tốt công tác tổng kết năm  

học 2017-2018; Triển khai thực hiện các hoạt động hè. 

2.5.Công tác y tế- Dân số & KHHGĐ:  

- Y tế: Đảm bảo chế độ trực và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, 

tổng số người đến khám và điều trị là 3.133 lượt người; Số trẻ em dưới một tuổi tiêm 

uống đầy đủ 105 trẻ. Trong 06 tháng tổng số người tiêm chủng UV2: 99 người; Tổng 

số lam xét nghiệm tìm KSTSR: 66 trường hợp; Vận động nhân dân thực hiện các 

biện pháp khống chế không để dịch xảy ra trên địa bàn như ngủ mùng, phát hoang, 

khai thông cống rảnh; Tổ chức các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và dự phòng 

lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. 

-  Dân số - KHHGĐ: Thực hiện tốt các hoạt động, trong tháng có 16 trường 

hợp uống thuốc tránh thai. 

Nhìn chung, công tác khám và chữa bệnh tại trạm ytế xã cơ bản đảm bảo tốt 

công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã. 

2.6 .Công tác Hội Quần chúng: Nhìn chung, trong tháng các hội thực hiện tốt 

các hoạt động của Hội theo kế hoạch đề ra; Hội Đioxin đã tổ chức tốt Đại hội nhiệm 

kỳ 2018-2023. 

3. Công tác Quốc phòng - An ninh - Tư pháp: 

3.1. Về ANCT và TTATXH: 
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Tình hình an ninh chính trị đảm bảo giữ vững, ổn định, hoạt động các tôn giáo 

bình thường. Trong 6 tháng  đầu năm 2018 có 21 người nước ngoài và người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài đăng ký tạm trú. Nhìn chung, số đối tượng trên chấp hành 

tốt nơi cư trú tại địa phương; Vi phạm hành chính xảy ra 17 vụ 67 đối tượng/25 vụ 60 

đối tượng vi phạm (so với cùng kỳ giảm 08 vụ, tăng 07  đối tượng); Công an xã Thái 

Bình lập hồ sơ làm rõ ra quyết định xử lý phạt tiền 62 trường hợp với số tiền 

69.700.000 đồng. Lập hồ sơ áp dụng Nghị định 111/CP 03 đối tượng; lập hồ sơ đưa 

cơ sở cai nghiện bắt buộc 02 đối tượng; Giải quyết 331 trường hợp gồm: tăng sinh, 

nhập lẽ, lập hộ mới, cấp giấy chuyển, điều chỉnh bổ sung, cấp lại, xóa khai tử, đổi sổ, 

chuyển trong xã;  Mời thử test  nhanh 56 đối tượng hệ ma túy, Kết quả: dương  tính 

18 đối tượng; Công an xã ra Quyết định xử lý VPHC 19 đối tượng với số tiền 

14.250.000 đồng. 

Công tác tuần tra truy quét và kiểm soát trật tự an toàn giao thông: 384 cuộc 

với 2.257 lượt người tham dự. 

3.2. Công tác quân sự quốc phòng: 

UBND xã thông qua kế hoạch xây dựng  LLDQTV; Kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ QS-QP năm 2018; Xây dựng và thực hiện kế hoạch phúc tra nắm nguồn công dân 

độ tuổi 17,18-25,26-27 Cao đẳng, Đại học mới ra trường; đăng ký thanh niên 17, sinh 

năm 2001; xây dựng và triển khai các kế hoạch QBTS, công tác kỹ thuật, công tác 

hậu cần và các kế hoạch cấp trên theo quy định; Hoàn chỉnh các văn kiện sẵn sàng 

chiến đấu theo Thông tư 108; kế hoạch sẵn sàng chiến đấu năm 2018 ; Xây dựng và 

triển khai kế hoạch QBTS nắm địch SSCĐ bảo vệ an toàn các ngày cao điểm lễ, tết; 

Xây dựng kế hoạch huấn luyện cho LLDQ. 

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực SSCĐ theo quy định; Hiện 

có 21 đ/c đạt 100 % với chỉ tiêu; Luôn bảo đảm vật chất và giáo án huấn luyện cho 

chiến s ; Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho lực lượng thường trực, lực 

lượng DQCĐ và lực lượng DQTC; Đơn vị đã đẩy mạnh phong trào “xây dựng và 

quản lý doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp” trong LLVT xã; Bảo đảm vệ sinh 

môi trường, công sở nơi làm việc luôn xanh - sạch - đẹp góp phần nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến s  trong LLVT xã và xây dựng đơn vị VMTD. 

Hoàn chỉnh hồ sơ cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 62, Quyết 

định 49 của Thủ tướng chính phủ được hưởng chế độ của Nhà nước. Tổ chức cho lực 

lượng thường trực ăn đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn; Làm tốt công tác vệ sinh phòng 

bệnh, phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh cảnh quang môi trường sinh 

hoạt của  cán bộ chiến sỹ.Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an 

toàn vũ khí, đạn; Thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTB – KT bảo đảm 

đầy đủ, kịp thời;  đồng thời thực hiện nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên. Thường xuyên 

lau chùi và bảo quản VKTB, thực hiện tốt công tác kiểm kê đúng quy định ( có sổ 

đăng ký quản lý VKTB). 

Phối hợp với Công an giữ gìn ANCT-TTATXH  trên địa bàn xã. 

3.3 Công tác tư pháp, hộ tịch  

a. Công tác tư pháp phổ biến pháp luật: 
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Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật xã thực hiện tuyên 

truyền trực tiếp (Luật PCCC, Luật ATVSTP, Luật tiếp cận thông tin; Luật xử phạt 

hành chính; Luật đất đai; Luật Thi hành án hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính) 

được 14 cuộc với 671 lượt người tham dự;  

b. Công tác  xây dựng, góp ý, rà soát VB QPPL: Tổng số văn bản đã rà soát 12 

văn bản, trong đó NQ HĐND 12 văn bản, QĐ UBND 0; hết hiệu lực: 10 văn bản; hết 

hiệu lực một phần: 01 văn bản, sửa đổi bổ sung: 0 văn bản. 

c. Công tác hòa giải: Tổng số 05 đơn( tiếp nhận mới); Đưa ra hòa giải: 05 đơn, 

hòa giải thành: 05 đơn. 

d. Công tác Hộ tịch: Đăng ký khai sinh 264 trường hợp (139 nam, 107 nữ); 

Đăng ký khai tử 34 trường hợp (20 nam, 14 nữ); Đăng ký kết hôn 64 đôi; Nhận cha, 

me, con: 01 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 308 trường hợp (66 kết hôn 

trong nước, 11 kết hôn với người nước ngoài; 231 bổ sung hồ sơ khác). Trích lục hộ 

tịch bản sao 2.144 trường hợp.  

đ. Công tác chứng thực: Chứng thực chữ ký 204 trường hợp, lệ phí 2.040.000 

đồng; Chứng thực sao y: 1.804 trường hợp, 9.445 văn bản, lệ phí 28.771.000 đồng; 

Chứng thực hợp đồng CN.QSD đất: 50 trường hợp, lệ phí  2.500.000 đồng; Chứng 

thực hợp hợp đồng tặng cho QSDĐ: 33 trường hợp, lệ phí: 1.650.000 đ; Di chúc, 

thuận phân di sản thừa kế: 07 trường hợp, lệ phí: 350.000đ. Tổng lệ phí chứng thực, 

hộ tịch: 35.311.000 đồng;  

3.4. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí: Luôn được đề cao và duy trì thường xuyên ở các ban ngành đoàn thể và các ấp; 

Cán bộ công chức thực hiện tốt việc kê khai tài sản theo quy định. 

Thực hiện hướng dẫn của UBND huyện về việc kê khai tài sản năm 2018 theo 

quy định, các ban ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc về thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí, quy chế tặng quà, nộp lại quà theo quy định. 

3.5. Công tác CCHC: Hoạt động CCHC được tiếp tục thực hiện, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả duy trì thường xuyên chế độ họp, giải quyết kịp thời các vướng 

mắc; vận hành một cửa điện tử. 

Niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác cải cách 

hành chính, áp dụng phần mềm một cửa điện tử, tăng cường sử dụng hệ thống thư 

điện tử Tây Ninh, Hộp không giấy, phần mềm eoffice do Sở Thông tin và truyền 

thông triển khai. 

3.6. Công tác tiếp dân- giải quyết đơn thư: Trong 06 tháng đầu năm, UBND 

xã nhận 02 đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai và đã giải quyết thành 02 đơn  

II. Nhận xét, đánh giá chung: 

Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm 2018, các cán bộ công chức, các ban 

ngành đoàn thể xã, các ấp trên địa bàn của xã đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác an sinh xã hội, 

chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng chính quyền được thực hiện tốt; 

các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, tham gia các giải thi đấu đều đạt giải. 
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 Vấn đề cải cách các thủ tục hành chính của bộ phận một cửa cũng được đổi 

mới, đảm bảo đúng quy trình vận hành một cửa điện tử do Sở Thông tin và Truyền 

thông chỉ đạo. 

 Công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đạt 

kết quả 19/19 tiêu chí. Tình hình  an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong 

tháng được giữ vững, ổn định. 

 

PHẦN II 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

 

1. Về kinh tế: 

1.1.Tài chính ngân sách, thuế: Tài chính kế toán phối hợp Đội thuế tăng 

cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường quản lý thu, chống 

thất thu không để nợ đọng thuế;  quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi, phấn đấu đạt và 

vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ. 

1.2.Xây dựng cơ bản: Rà soát đối chiếu quản lý sử dụng tốt nguồn vốn được 

giao, hoàn thành thủ tục tất toán các công trình đã hoàn thành trình UBND huyện phê 

duyệt. Tăng cường công tác quản lý về trật tự đảm bảo xây dựng đúng theo quy 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt; Tuyên truyền, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường 

hợp xây dựng không đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thi 

công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thi công chưa hoàn thành trên địa bàn 

xã. 

1.3. Lĩnh vực Nông nghiệp: Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm chỉ đạo Thú y xã, Trưởng ấp tăng cường công tác quản lý kiểm tra nắm tình hình 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, chủ động rà soát tình hình dịch bệnh các khu vực 

trọng điểm chăn nuôi gia súc, gia cầm, nơi có ổ dịch cũ, nơi có nhiều nguy cơ phát 

sinh dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời không để lây lan sang 

diện rộng, tiếp tục  thực hiện tốt công tác tiêm phòng vacxin, triển khai kế hoạch tiêu 

độc, khử trùng.. 

Tập trung theo dõi tiến độ gieo trồng, các Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi có biện 

pháp điều tiết nguồn nước đáp ứng yêu cầu tưới, khuyến cáo nông dân chuyển đổi 

cây trồng cho phù hợp, hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trên cây 

trồng không để phát tán diện rộng. Tiếp tục công tác chuyển giao kỹ thuật của các 

chương trình đến nông dân theo kế hoạch của huyện; phát triển mô hình trang trại 

nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp trên địa bàn xã. 

1.4.Công tác Tài nguyên - Môi trường: Tăng cường công tác quản lý về đất 

đai bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất, quản lý tốt đất công, xử lý lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và các vi 

phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm 

môi trường tại địa bàn theo thẩm quyền, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ mới trong 

tháng tới. 

1.5.Công tác xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục công tác tuyên truyền, phát 

động phong trào thi đua trong công tác xây dựng NTM gắn với hoạt động phong trào 
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“TDĐK XDĐSVH” ở khu dân cư. Tiếp tục điều chỉnh tổng hợp các tiêu chí NTM đã 

đạt trong năm 2017-2018 để chuẩn bị công nhận xã NTM trong năm 2018. 

2. Nội vụ, văn hóa xã hội:  

2.1. Nội vụ: Triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2018; Tiếp tục triển khai Quyết định 56/2015/QĐ-UBND Tỉnh Tây 

Ninh ngày 13 tháng 11 năm 2015 ban hành quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cho lễ công bố Quyết Định xã đạt chuẩn Nông 

thôn mới. 

2.2. Văn hóa xã hội: Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền các Nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền công tác xây dựng 

Nông thôn mới gắn nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra liên 

ngành văn hóa xã hội kiểm tra thường xuyên các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn 

hóa. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về văn hóa - Văn nghệ - TDTT, nâng cao chất 

lượng hoạt động Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng. Duy trì sinh hoạt 

các câu lạc bộ, đàn ca tài tử, văn nghệ quần chúng, văn nghệ người cao tuổi sinh hoạt 

thường xuyên các câu lạc bộ võ thuật, dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, các lớp 

năng khiếu. 

 Duy trì Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đối tượng chính sách, người 

có công, hộ nghèo, đối tượng BTXH; Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2018; Kế 

hoạch giải quyết việc làm, đào tạo nghề lao động nông thôn trên địa bàn xã. 

2.3. Giáo dục: Tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh, bố trí người trực hè 

đảm bảo các cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. 

2.4. Y tế - Dân số gia đình và trẻ em: Thực hiện có hiệu quả các chương trình 

y tế Quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân, duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tăng cường công tác bảo vệ bà mẹ 

trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, công tác phòng chống dịch bệnh, cúm trên người và 

gia súc… Chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khóe 

cho nhân dân, chống dịch bệnh trên người; Tiếp tục tuyên truyền nâng cao tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT. 

3. Bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: Đảm bảo quốc phòng an 

ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo trước, trong và sau các ngày lễ 

kỷ niệm quan trọng của đất nước trong 06 tháng cuối năm 2018. Công an xã đẩy 

mạnh công tác phòng chống tội phạm, thực hiện mục tiêu 4 giảm, tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh việc 

thực hiện lập hồ sơ đưa đối tượng giáo dục tại xã đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo 

dưỡng. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2018.  

4. Quân sự: Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã 

vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2019;  Công tác giáo dục Quốc phòng cho đối tượng 4,5. Duy trì nghiêm chế độ 

trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; Phối hợp công an giữ 

gìn ANCT-TT.ATXH trên địa bàn, tập trung tăng gia sản xuất.  
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5. Tư pháp: Tham mưu tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm Pháp luật 

mới ban hành, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn xã. 

6. Văn phòng - Thống kê xã: Thực hiện tốt công tác tiếp dân; theo dõi, đôn 

đốc các ngành, các ấp thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN trên địa bàn toàn xã. 

7. Trưởng ấp các ấp: Tăng cường công tác nắm bắt tình hình diễn biến dịch 

bệnh trên địa bàn ấp, tập trung tuyên truyền xử lý rác thải, tổ chức triển khai thực 

hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018. Chú trọng tham mưu tốt cho Trưởng ban phát 

triển ấp thực hiện nâng chất các tiêu chí về Nông thôn mới; nắm tình hình báo cáo 

kịp thời các vấn đề liên quan công tác đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn xã. 

 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội - Quốc phòng 

an ninh 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân xã Thái Bình.  

 

Nơi nhận:      CHỦ TỊCH 
- UBND huyện;  
- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- TT UBND, UB MTTQ xã; 

- Trưởng ấp các . 

- Lưu VT         Lê Thị Thu Hương  
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