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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THÁI BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 202  /BC-UBND 
 

     Thái Bình, ngày 17  tháng 12 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – Quốc phòng 

 an ninh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết số 01/2017 /NQ-HĐND ngày 

22 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân xã Thái Bình về  Kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 như 

sau: 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 

 

I. KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Chỉ tiêu về kinh tế: 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt: 1.170.750.000 đồng đạt 

105% dự toán ( NQ 105). 

- Chi ngân sách đạt 100% dự toán (NQ 100%) 

- Diện tích gieo trồng các loại cây: 2.748,9 ha (NQ 2.746 ha) 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 25 ha (NQ 25ha) 

2. Chỉ tiêu xã hội: 

- Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (mức độ 3), giáo dục trung học cơ sở (mức độ 2). 

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 76% (NQ 70%) 

- Giữ vững danh hiệu ấp văn hóa: 06 ấp (NQ 06 ấp) 

- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt: 99,9% (NQ 99,9%) 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh:  99,15% (NQ 99,13%) 

- Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh: 94,73% (NQ 94,5%) 

- Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018: Hộ nghèo giảm 0,65% (NQ 0,1%), hộ cận 

nghèo tăng 0.35% (NQ giảm 0,09%) 

- Số lao động có việc làm tăng thêm: 205 (NQ 200 lao động) 

- Duy trì xã đạt chuẩn xã văn hóa Nông thôn mới. 

- Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Về kinh tế 

1.1. Về sản xuất Nông nghiệp: 

a. Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm: 

2.748,9/2.746 ha đạt 100,1% KH. Trong đó:  Lúa 1.480/1.464 ha đạt 101,09% KH, 

Bắp 35/34 ha đạt 103% KH, Khoai CL: 3.8/03ha đạt 126,6%; Rau CL 282/280 đạt 

100,71% KH, Đậu CL 33/30 ha đạt 110% KH, Đậu Phộng 34.5/34 ha đạt 101,5% 

KH, Mì: 418/420 ha đạt 99,52%KH; Mè: 9.5/09 ha, đạt 105,5 % KH; Mía 28/28 ha, 

đạt 100%; Thuốc lá 15/15 ha đạt 100% KH; Cao su: 420 ha (trong đó số cao su đang 

khai thác: 400/420 ha, đạt 95,23%); Cây khác: 3.6/03 ha, đạt: 120%; Hoa, kiểng các 

loại: 6.5/06 ha, đạt: 108,3%. 

b. Về chăn nuôi: 

Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trong năm ổn định, không xảy ra dịch bệnh 

nguy hiểm. 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; Công tác kiểm tra 

kiểm dịch, phòng ngừa dịch bệnh được tăng cường, duy trì thường xuyên; thực hiện 

tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đầy đủ không để xảy ra dịch 

bệnh trên địa bàn.  

- Việc thực hiện Dự án hỗ trợ bò sinh sản  do UBND xã chủ trì: Hỗ trợ cho 20 

hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn:  16 con bò, qua hơn 02 năm 

thực hiện nhìn chung các hộ được hỗ trợ chăm sóc tốt, có 02 hộ Ban quản lý dự án 

đã làm thủ tục thanh lý theo quy định, lý do: Bò bệnh chết. 

Dự án do UB.MTTQ xã chủ trì: Hỗ trợ cho 05 hộ, 05 con bò. Trong đó: Hội 

viên hội Nông dân: 02 con, hội viên hội Phụ nữ: 03 con. 

1.2 . Về xây dựng cơ bản: 

1. Các công trình vốn duy tu bổ dưỡng năm 2017 thanh toán trong năm 2018: 

Đường Tổ 1A (Trạm điện 110KV đến cầu K9 TN17) ấp Suối Dộp, Đường tổ 4-1-2 

(bà Nga – ông Dũng) ấp Suối Dộp, Đường tổ 10 ấp Suối Muồn (từ nghĩa địa ấp Suối 

Muồn đến nhà ông Lâm) với tổng số tiền: 19.240.000đ 

2. Công trình: Đường ranh Thái Bình – An Bình (Trung tâm sinh học – Tổ 3 

Bình Long): Tổng mức đầu tư 1.246.953.000đ, được phân khai vốn là 810.000.000. 

Đã giải ngân 756.975.000đ đạt tỷ lệ 93,45% trên tổng số vốn đã phân khai.  

* Tổng số tiền giải ngân vốn duy tu bão dưỡng năm 2018: 776.215.000đ 

2. Công trình: Cải tạo hội trường UBND xã Thái Bình huyện Châu Thành: 

Tổng mức đầu tư 507.528.000đ. Đã giải ngân 149.321.000đ, đạt tỷ lệ 29,42%.  

3. Công an xã Thái Bình (hạng mục: Nhà ăn, nhà nghỉ, công trình vệ sinh 

công an xã Thái Bình) Tổng mức đầu tư 559.619.000đ. Đã giải ngân 164.520.000đ, 

đạt tỷ lệ 29,40%.  

* Tổng số tiền giải ngân vốn kết dư năm 2018: 313.841.000đ 

1.3. Công tác xây dựng nông thôn mới: 
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Ủy ban nhân dân xã Thái Bình đã tổ chức tốt Lễ công bố Quyết định xã đạt 

chuẩn nông thôn mới vào ngày 15/9/2018 theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 

22/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện công tác duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 

Kiện toàn nhân sự BCĐ, BQL xây dựng NTM, Ban phát triển xây dựng NTM 

các ấp khi có thay đổi nhân sự; Đề nghị cấp trên khen thưởng, tặng bằng khen cho 

những gia đình, tập thể, cá nhân có thành tích tiểu biểu trong phong trào xây dựng 

NTM giai đoạn từ  năm 2016-2018 trên địa bàn xã Thái Bình. 

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

Quản lý đất đai: Được thực hiện tốt kết hợp với các ban ngành huyện thực 

hiện công tác giải quyết tranh chấp đất đai; Đồng thời phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường điều tra, điều chỉnh giá đất. 

Trong năm 2018 tiếp nhận giải quyết 713 trường hợp, bao gồm chuyển 

nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất; 

chuyển mục đích, đính chính, ... 

Ngoài ra, trong năm UBND xã còn tham gia định giá với TAND huyện Châu 

thành 07 vụ; tham gia kê biên tài sản với Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu 

Thành 06 vụ. 

Công tác quản lý khoáng sản: Được triển khai thực hiện, nắm tình hình trong 

năm trên địa bàn xảy ra 02 trường hợp hạ cấp khi chưa có giấy phép, đã phối hợp, 

kiểm tra lập biên bản và báo cáo UBND huyện.  

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, 

phối hợp với các ngành, các ấp thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường thực hiện các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư. 

Công tác xây dựng: Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân xã đã nhận được 06 

thông báo khởi công xây dựng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã; Lập biên 

bản nhắc nhở một trường hợp cất nhà trái phép trên đất quy hoạch giao thông thuộc 

tuyến đường Quốc lộ 22B thuộc địa phận ấp Bình Hòa. 

1.5 Công tác tài chính, ngân sách: 

- Về thu, chi ngân sách xã: Tổng thu trong kỳ: 9.665.465.206đ. Chi trong kỳ 

7.077.291.465đ; ( báo cáo chuyên đề kèm theo). 

- Công tác thu thuế: Thực hiện nhiệm vụ thu được giao tính đến ngày 

30/11/2018: 1.079.661.060/1.115.000.000 đạt: 98,55% Kế hoạch, trong đó: Thuế 

SDĐPNN đạt: 117,62%; Thuế Môn bài đạt: 85,25%; Thuế GTGT đạt: 101,37%; 

Thuế Tài Nguyên đạt: 75,28%; Thuế tiêu thụ ĐB đạt: 76,80%; Phí, Lệ phí đạt: 

80,81%; Thu khác tại xã đạt: 119,34% . Ước thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2018: 

1.170.750.000đ đạt tỷ lệ 105% theo Nghị quyết HĐND xã giao. 

- Công tác vận động Quỹ vì người nghèo: Tính đến ngày 30/11/2018, tổng 

số tiền vận động được là 191.375.000/100.000.000 đồng đạt 191,37% KH, trong 
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đó: Ấp Suối Dộp: 6.250.000/11.130.000đ đạt 56.1%; Ấp Tam Hạp: 

14.755.000/12.655.000đ đạt 116,5%, Ấp Suối Muồn: 40.000.000đ; Ấp Bình Long: 

16.000.000/15.380.000đ đạt 100,4%; Ấp Bình Phong: 15.920.000/15.920.000đ đạt 

100%; Ấp Bình Hòa: 18.450.000/18.405.000đ đạt 100,2%; Công ty TNHH Đắc 

Nhẫn ủng hộ 40.000.000đ, Chùa Linh Sơn Từ Vân: 40.000.000đ. 

- Công tác vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa: Tính đến ngày 30/11/2018, 

tổng số tiền vận động được là 17.000.000/30.000.000 đồng đạt 56,67% KH, trong 

đó: Ấp Bình Long: 5.000.000/5.000.000đ đạt 100%, Ấp Bình Phong: 

5.000.000/5.000.000đ đạt 100%, Ấp Bình Hòa: 5.000.000/5.000.000đ đạt 100%; Ấp 

Tam Hạp: 2.000.000/5.000.000đ, đạt 40%.. 

- Công thu Quỹ phòng chống thiên tai: Tính đến ngày 30/11/2018, tổng số 

tiền thu được là 37.320.000/43.485.000 đồng đạt 85,82% KH, trong đó: Ấp Tam 

Hạp: 7.000.000/6.990.000đ đạt 100,14%,  Ấp Suối Muồn: 7.000.000/6.915.000đ đạt 

101,2%; Ấp Bình Long: 8.000.000/7.470.000đ đạt 107,1%; Ấp Bình Hòa: 

7.650.000/7.650.000đ đạt 100%; ấp Bình Phong: 7.670.000đ/7.620.000đ, 

đạt:100,65% .  

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

- Các Hợp tác xã: Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh củng cố hợp tác xã 

DVTL Tam Hạp, Suối Dộp: Các HTX thực hiện nạo vét kênh nội đồng, điều tiết 

nước đảm bảo tốt đầy đủ về việc tưới tiêu phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn xã. Tăng cường công tác bảo vệ  kênh  mương, phối hợp xử lý các 

trường hợp vi phạm. 

- Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Châu Thành: được củng cố với 25 thành 

viên; Vốn điều lệ: 225.000.000đ, hoạt động chủ yếu chăn nuôi trâu bò và mở dịch vụ 

ăn uống, cung cấp thực phẩm sạch trên địa bàn huyện. 

- Tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng: Tổng nguồn vốn: 95.153.832.000đ; 

Vốn tự có: 7.000.000.000đ triệu đồng, chiếm 7,36% so với tổng nguồn vốn; Vốn 

huy động: 61.892.755.000đ, chiếm 65,04% so tổng nguồn vốn; Vốn vay Trung 

ương: 24.350triệu đồng, chiếm 25,6%; Dư nợ cho vay: 85.995.900.000đ; Nợ quá 

hạn: 264.500.000 đồng. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay 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: 

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, 06, 09 tháng đầu năm 2018; 

Xét khen thưởng cho 07 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng nôn 

thôn mới,  22 tập thể và 62 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; chuyển ngạch 

công chức 02 trường hợp; Nâng lương phụ cấp thâm niên vượt khung: 02 trường 

hợp; Nâng lương trước thời hạn: 02 trường hợp; Nâng lương theo thời hạn: 06 

trường hợp; Thực hiện việc chuyển đổi, tiếp nhận vị trí công tác đối với 01 công 
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chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng. 

Công tác trực tết âm lịch năm 2018 các cán bộ, công chức và những người 

hoạt động không chuyên trách của xã được đảm bảo đúng quy định.  

Phối hợp với UBMTTQ VN xã tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân của 

người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong năm 2018 theo Kế hoạch số 216/KH-

UBND ngày 02/07/2018. Trong buổi đối thoại, đã có 85 lượt người tham dự với 9 ý 

kiến, 14 vấn đề được nêu ra. Qua đối thoại, hầu hết các ý kiến đã được trả lời cụ thể, 

một số ý kiến được UBND xã  ghi nhận và trả lời bằng văn bản sau cuộc đối thoại. 

Ủy ban nhân dân xã Tổ chức triển khai Kế hoạch bầu cử Trưởng ấp Tam Hạp; 

Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã. 

 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 xã ban hành đầy đủ các văn bản về lĩnh vực Văn hóa, thể thao, Du 

lịch- Gia đình; Kiểm tra hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa  được 24 đợt, số lượt 

kiểm tra gồm 26 lượt quán cafe, 26 lượt nhà nghỉ, 19 lượt điểm kinh doanh internet, 

kết quả không có trường hợp vi phạm; Vận động 3.846/3.846 hộ gia đình đăng ký 

xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018, đạt 100%, công nhận 2.923/3846 hộ 

đạt 76%; 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” đề nghị thẩm định công nhận. 

Trung tâm VH-TT-HTCĐ xã phối hợp các ban, ngành thực hiện 24 chuyên đề 

hoc tâp cộng đồng, với 2.241 người tham dự; Lượt bạn đọc sách là: 513 lượt, Số 

lượt sách phục vụ bạn đọc tại chỗ 766 lượt; Sử dụng internet: 605  lượt người; Giới 

thiệu 21 quyển sách trên đài truyền thanh;. 

 Tổ chức phục vụ văn nghệ các ngày Lễ, Hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ văn 

nghệ 36 cuộc với 173 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 nhiều giải thưởng cao; 

05 CLB PCBLGĐ và 06 nhóm PCBLGĐ duy trì hoạt động thường xuyên. 

2.3.  Lĩnh vực thương binh Xã hội: 

Trong năm 2018, Ủy ban xã tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên và các chế 

độ khác cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo đảm bảo kịp thời, 

đúng quy định. Hướng dẫn làm hồ sơ Bảo hiểm y tế  cho 88 đối tượng (theo Quyết 

định 62, 290, 49, người có công); Hướng dẫn làm hồ sơ mai táng phí  35 đối tượng; 

Tổ chức họp xét  trợ cấp BTXH cho người cao tuổi, người khuyết tật, người chăm 

sóc: 154 trường hợp, xác nhận giải quyết việc làm cho 205 lao động. Triển khai sửa 

chữa 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xây dựng 07 căn nhà Đại đoàn 

kết cho hộ gia đình cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tổ chức 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, kết quả hộ nghèo 50 hộ/109 

khầu, hộ cận nghèo 50 hộ/140 khẩu, hộ nghèo tỉnh 58 hộ/223 khẩu. 
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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. Tổ chức các 

hoạt động vui chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế nhi 1.6 

và Tết Trung thu với kinh phí 10 triệu đồng. 

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

2018, họp mặt nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; công tác an sinh xã hội tiếp 

tục được đảm bảo, đặc biệt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo 

được thực hiện tốt.  

2.4. Công tác Giáo dục: Các điểm trường thực hiện tốt công tác khai giảng 

và dạy học năm học mới 2018-2019. Tổ chức tổng điều tra phổ cập giáo dục và xóa 

mù chữ năm 2018, kết quả xã tiếp tục duy trì đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (mức độ 3), giáo dục 

trung học cơ sở (mức độ 2). 

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 8.164 lượt người; Số trẻ em dưới một tuổi 

tiêm uống đầy đủ 195 trẻ. Từ đầu năm tổng số người tiêm chủng UV2: 188 người; 

Tổng số lam xét nghiệm tìm KSTSR: 118 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, số ca mắc SXH 34 ca, số ca mắc TCM 22 ca (không có 

trường hợp tử vong); 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 năm có 24 trường hợp 

uống thuốc tránh thai. 

2.6 .Công tác Hội Quần chúng: Tổ chức tốt Đại hội Đioxin và Đại hội Hội 

Đông Y; Hội Thanh niên xung phong xã Thái Bình, nhiệm kỳ 2018-2023; Tổ chức 

Lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ Hội Người Cao tuổi xã Thái Bình năm, tổng số 

138 cụ (trong đó có 06 cụ 90 tuổi, được Tỉnh trao quà) với số tiền: 43.800.000đ; . 

Nhìn chung, trong năm các hội thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra. 

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

3.1 Về ANCT và TTATXH: 

Tình hình an ninh chính trị đảm bảo giữ vững, ổn định, Trong  năm 2018, có 

39 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. 

Tình hình phạm pháp hình sự trong năm 2018 xảy ra 09/18 vụ, so với cùng kỳ 

giảm 09 vụ, các vụ việc đều được làm rõ đạt tỷ lệ 100% chủ yếu các vụ án ít nghiêm 

trọng, không có trọng án xảy ra. 

Vi phạm hành chính: Xảy ra 24 vụ 77 lượt đối tượng vi phạm, xử phạt vi 

phạm hành chính lĩnh vực ANTT: 24 vụ 77 trường hợp. Công an xã Thái Bình lập 
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hồ sơ làm rõ ra quyết định xử phạt tiền 75 trường hợp, với số tiền 102.450.000đ ( 

chấp hành nộp phạt 57.200.000đ), cảnh cáo 02 trường hợp/so với cùng kỳ năm 2017 

xảy ra 49 vụ 97 đối tượng phạt tiền 81.460.000đ, cảnh cáo 04 trường hợp. 

Công tác tuần tra vũ trang: Tổ chức 512 cuộc với 2.974 người tham gia. 

Công tác quản lý đối tượng án treo, tạm đình chỉ: Trong năm 2018, quản lý 

07 hồ sơ đối tượng án treo, 01 đối tượng tạm đình chỉ, trong đó hết án 05 hồ sơ đối 

tượng án treo, hiện còn quản lý 02 đối tượng. 

Công tác đấu tranh phòng chống ma túy: UBND xã làm tốt công tác triển 

khai kế hoạch phòng chống ma túy; chỉ đạo Công an xã thử test 65 đối tượng ma túy 

trong diện quản lý và nghi vấn. Kết quả phát hiện: 35 đối tượng dương tính. Tổng số 

người nghiện hiện đang quản lý 25 đối tượng, so với năm là 33 đối tượng, giảm 08 

đối tượng. 

Công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, mua bán người: UBND xã 

xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án phòng chống tội phạm, trộm 

cắp tài sản, trong năm  xảy ra 04 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại khoảng 35 triệu đồng; 

so cùng kỳ năm 2017 xảy ra 06 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại khoảng 55 triệu đồng. 

Tình hình trật tự an toàn giao thông: Trong năm 2018 không xảy ra tai nạn 

giao thông gây chết người so với cùng kỳ năm 2017( xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông 

làm chết 01 người, tăng 01 vụ 01 người chết). 

Công tác tuần tra giao thông: Đã lập biên bản tạm giữ 28 trường hợp xe mô 

tô vi phạm ATGT, xử lý 28 trường hợp, trong đó: phạt tiền 25 trường hợp với số tiền 

21.970.000đ, cảnh cáo 03 trường hợp chưa đủ tuổi. Lập hồ sơ răn đe 13 đối tượng có 

biểu hiện vi phạm trật tự ATGT 

Công tác phòng cháy chữa cháy: Ủy ban nhân dân xã xây dựng phương án 

phòng chữa cháy của xã đồng thời củng cố kiện toàn các đội phòng cháy chữa cháy 

và tập huấn nghiệp vụ chữa cháy cho các thành viên đảm bảo ứng phó khi có tình 

huống cháy nổ xảy ra. 

Công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ: Chỉ đạo xây dựng văn bản triển khai quản 

lý tốt vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đồng thời phối hợp các ban ngành tiếp tục vận động 

người dân giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ, qua công tác vận động trong năm tiếp 

nhận người dân giao nộp 01 súng tự chế và trong công tác tuần tra truy quét thu giữ 

3 súng tự chế bắn hơi cồn, giao nộp Công an huyện. 

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 bảo vệ an 

toàn các ngày cao điểm lễ, tết; Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện cho LLDQ. 
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Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực SSCĐ theo quy định; lực 

lương thường trực hiện có 21 đ/c đạt 100 % với chỉ tiêu; Luôn bảo đảm vật chất và 

giáo án huấn luyện cho chiến sỹ ; 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 sỹ trong LLVT xã 

và xây dựng đơn vị VMTD. Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ. 

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: Công tác chứng thực: Chứng thực chữ ký 371 trường 

hợp, lệ phí 3.710.000 đồng; Chứng thực sao y: 4.495 trường hợp, 20.521 bản sao, lệ 

phí 58.773.000 đồng; Chứng thực hợp đồng giao dịch 180 trường hợp, lệ phí 

9.150.000 đồng. 

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, hết hiệu lực: 10 văn bản, hết hiệu lực một 

phần: 01 văn bản, còn hiệu lực 02 văn bản. Tự kiểm tra văn bản: 02 văn bản. 

Công tác hòa giải cơ sở: Tiếp nhận 27 đơn, đưa ra hòa giải 27 đơn, hòa giải 

thành 26 đơn, không thành 01 đơn. 

 b.  Công tác Hộ tịch: Đăng ký khai sinh 406 trường hợp (201 nam, 205 nữ); 

Đăng ký khai tử 63 trường hợp (40 nam, 23 nữ); Đăng ký kết hôn 87 đôi; Nhận cha, 

me, con: 01 trường hợp; Cải chính, bổ sung hộ tịch: 52 trường hợp; Xác nhận tình 

trạng hôn nhân: 540 trường hợp (113 kết hôn trong nước, 18 kết hôn với người nước 

ngoài; 409 bổ sung hồ sơ khác). Trích lục hộ tịch bản sao 2.110 trường hợp. 

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 và công khai 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. Công tác cải cách các thủ tục hành chính, 

hoạt động của bộ phận một cửa  một cửa liên thông cũng đi vào nề nếp, ổn định, 

đảm bảo đúng quy định. Triển khai thực hiện Nghị định 61/2018-NĐ-CP ngày 
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23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

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

tiếp nhận và trả kết quả, thường xuyên được cập nhật khi có thay đổi. 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, hợp không 

giấy, phần mềm eoffice do Sở Thông tin và truyền thông triển khai. 

3.6. Công tác tiếp dân- giải quyết đơn thư: Thực hiện tốt công tác tiếp dân 

theo quy định, nhất là công tác tiếp dân của lãnh đạo. Trong  năm 2018, UBND xã 

tiếp nhận 09 đơn đề nghị giải quyết về tranh chấp đất đai(trong đó có 02 đơn tồn 

năm 2017 chuyển sang), đã tổ chức hòa giải thành 06 đơn, không thành 02 đơn 

chuyển về trên theo quy định, 01 đơn tự rút sau khi nghe giải thích của công chức 

tiếp dân. 

3.7. Công tác tuyên truyền:  

Công tác tuyên truyền  phổ biến  giáo dục pháp luật: Hội đồng phổ biến giáo 

dục pháp luật xã  phối hợp 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 26 cuộc với 1.255 lượt người 

tham dự. 

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 tuyên truyền được 40 

cuộc với 1.525 lượt người tham dự; Nội dung tuyên truyền: các tiêu chí xây dựng 

Nông thôn mới, công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông...Ngoài ra còn 

lắp đặt 01 pano phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện 107 băng ron phục vụ 

nhiệm vụ chính trị;  

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tổ chức tuyên truyền PCTP, PCMT 

,PCTPMBN được 26 cuộc với  2.000 lượt người tham dự; 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. 

III. NHẬN XÉT- ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

Trong năm 2018, cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể xã, các ấp đã 

thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ 

nghèo được thực hiện tốt, công tác trực Lễ, Tết được đảm bảo. 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 trình. 

1. Mặt làm được:  

Tình hình kinh tế văn hóa xã hội phát triển ổn định, hoạt động các tôn giáo 

diễn ra bình thường, an ninh chính trị trong những ngày Lễ, Tết luôn được giữ vững. 

Công tác họp mặt  gia đình chính sách nhân dịp tết kỷ niệm ngày Thương binh liệt 

sỹ, tổng kết năm được tổ chức “Vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh”; Công tác 



10 
 

an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm, đặc biệt là công tác chăm lo gia đình 

chính sách, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt. 

Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, phạm 

pháp hình sự, vi phạm hành chính được kéo giảm so với cùng kỳ, tuyển chọn gọi 

công nhân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu Huyện giao. 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ 

đạo tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. UBND xã đã tổ chức tốt Lễ công 

bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. 

Công tác phòng ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã được tập 

trung chỉ đạo thực hiện, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng. 

Quy chế dân chủ tiếp tục được phát huy, công tác tổ chức đối thoại người 

đứng đầu cơ quan với nhân dân, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được 

thực hiện tốt. 

* Nguyên nhân đạt được:  

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND, 

công tác quản lý, điều hành của UBND xã cùng với sự hỗ trợ của các ban ngành, 

đoàn thể, các ấp và sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn toàn 

xã nên đã đạt được những kết quả khả quan. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Dịch bệnh trên cây trồng vẫn còn xảy ra làm thiệt hại một số diện tích mì của 

nông dân. Giá vật tư sản xuất nông nghiệp còn cao, giá thành phẩm thấp gây rất 

nhiều khó khăn cho người chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. 

Thu ngân sách đạt theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên một số chỉ tiêu thuế đạt còn 

thấp so với cùng kỳ như: Thuế tài nguyên, Thuế Môn bài, Thuế tiêu thụ đặc biệt, phí 

lệ phí. 

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số người dân chưa cao, vẫn còn 

tình trạng vứt rải thải sinh hoạt ra môi trường; tình trạng lấn chiếm hành lang giao 

thông vẫn còn xảy ra. 

Một số hội quần chúng hoạt động còn nhiều hạn chế, nhiều chỉ tiêu chưa đạt 

do Hội cấp trên đề ra. 

*Nguyên nhân hạn chế:  

Một số cán bộ, công chức chưa đề cao trách nhiệm, chủ động trong việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao nên kết quả một số nhiệm vụ còn hạn chế.  

Công tác phối kết hợp giữa cán bộ, công chức với các ban ngành, đoàn thể, 

với các ấp đôi lúc chưa được nhịp nhàng, đồng bộ; công tác tuyên truyền có lúc chưa 

được quyết liệt.  Một số ngành, ấp chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo 

cáo, nội dung chất lượng báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 
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I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019 

1. Mục tiêu: 

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ 

đạo của UBND huyện gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy 

động mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của xã, tạo sự phát 

triển kinh tế nhanh, bền vững, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa 

nông nghiệp-nông thôn; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết kéo 

giảm các loại tội phạm. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

2.1. Chỉ tiêu về kinh tế: 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, phấn 

đấu tăng thu 5% theo Nghị quyết HĐND xã. 

- Chi ngân sách đạt 100% dự toán 

- Diện tích gieo trồng các loại cây: 2.700 ha 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 25 ha. 

2.2. Chỉ tiêu xã hội: 

- Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở. 

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: đạt trên 70%. 

- Phấn đầu giữ vững danh hiệu ấp văn hóa: 06 ấp. 

- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt: 99,9%. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh:  99,2%. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh: 95%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019: Hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 0,5%. 

- Số lao động có việc làm tăng thêm: trên 200 lao động. 

- Duy trì xã đạt chuẩn xã văn hóa Nông thôn mới. 

- Xây dựng nông thôn mới: Duy trì xã đạt chuẩn xã nông thôn mới  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2019 

1. Về kinh tế: 

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn. Chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất đảm bảo an 

toàn thực phẩm, khuyến khích các dự án nông nghiệp công nghệ cao; dự án sản xuất, 

chế biến rau quả, đẩy mạnh triển khai thực hiện phát triển cánh đồng lớn trên địa bàn 

xã. Chú trọng công tác khuyến nông phát huy hiệu quả cơ khí hóa, thủy lợi hóa để 

thực hiện chuyên canh, thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Tăng tỷ lệ 

chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích các hình thức trang trại 
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và các dạng liên kết sản xuất tập thể, có biện pháp phòng ngừa, giảm các tác hại do 

thiên tai. 

Triển khai thực hiện công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, đảm bảo thu 

đúng, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu thu ngân sách 

đạt và vượt kế hoạch.   

Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, phối hợp với Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý, giám sát tốt các công trình xây dựng 

cơ bản trên địa bàn xã. Thực tốt vai trò chủ đầu tư đối với các công trình do xã làm 

chủ đầu tư, thực hiện công tác giải ngân, quyết toán, tất toán theo tiến độ, thời gian 

quy định. 

Tăng cường công tác quản lý đất công, có biện pháp ngăn chặn và đề xuất xử 

lý các trường hợp lấn chiếm, đi đôi với kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh 

chấp về đất đai, không để xảy ra điểm nóng. Tăng cường công tác quản lý về môi 

trường, lĩnh vực xây dựng, đi đôi với việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về tài 

nguyên môi trường, lĩnh vực xây dựng. Tăng cường kiểm tra hiện trạng môi trường 

các cơ sở sản xuất kinh doanh đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm về Tài nguyên môi trường, lĩnh vực xây dựng.  

2. Về Nội vụ, Văn hóa- xã hội: 

a. Về Nội vụ: Xây dựng và triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 

2019-2021; Thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã. 

b. Về Văn hóa xã hội: Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; 

duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 

tiểu học, trung học cơ sở, thực hiện có hiệu quả phổ cập trung học phổ thông theo kế 

hoạch; kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.  

Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, thực hiện tốt các chương trình 

quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân, chủ động thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác 

kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra trường hợp ngộ độc trên địa 

bàn. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu đạt tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 85%. Đẩy mạnh làm tốt công tác dân số kế 

hoạch hóa gia đình và chất lượng dân số, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh 

dưỡng dưới 14%. 

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, hoạt động thể dục 

thể thao, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, giữ vững danh hiệu “xã 

văn hóa  nông thôn mới”. Thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia 

đình, khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng các câu lạc bộ đờn ca tài tử, các đội 

văn nghệ ở ấp.  Tiếp tục nâng cao chất lượng Đài truyền thanh và chất lượng phục 

vụ tủ sách pháp luật. Phát triển phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại, khuyến khích phát triển hoạt động câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa – Thể thao – 

Học tập công đồng, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập. 
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo 

cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; giải quyết, giới thiệu việc 

làm; giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thực hiện tốt 

công tác Thương binh, Liệt sĩ và người có công, đăng ký xã làm tốt công tác TBLS. 

Tích cực vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết. Thực 

hiện tốt các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững; giải quyết kịp thời những 

vấn đề xã hội bức xúc. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, hạn chế đến mức 

thấp nhất tình trạng trẻ em bị xâm hại, trẻ em lang thang vi phạm pháp luật, phấn 

đấu đạt chuẩn xã phù hợp với trẻ em, xã lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm.  

Thực hiện tốt quy chế văn hóa nơi công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ công 

chức, làm tốt công tác cải các hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn các chức 

danh quy định. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, ý thức 

trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức. 

 3. Đảm bảo Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội: 

 Về quốc phòng: Nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà 

nước về lĩnh vực quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lãnh 

đạo, quản lý điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng ở địa 

phương. Tập trung cũng cố và xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng, đảm bảo 

chất lượng, tiếp tục tăng cường khả năng dự báo tình hình, chủ động đối phó với mọi 

tình huống; thường xuyên luyện tập và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng 

cao chất lượng các đợt huấn luyện, tổ chức diễn tập theo kế hoạch của trên đạt chất 

lượng. Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt chỉ 

tiêu huyện giao. 

Về an ninh: Chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các tình huống phức 

tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra các điểm nóng hoặc tình huống bị động hoặc 

bất ngờ; bảo đảm ANTT trên địa bàn quản lý, nhất là những ngày lễ, tết; tăng cường 

công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thực tự giác chấp hành của 

quần chúng nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”; Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 4 giảm, thực hiện tốt công tác tuần tra truy 

quét, phòng chống, trấn áp các loại tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao 

thông; phát huy hiệu quả hoạt động Tổ dân cư tự quản, hoạt động đội tuần tra nhân 

dân, phòng ngừa trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân. 

4. Cải cách hành chính: 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đảm bảo cán bộ, công 

chức đạt chuẩn theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính theo quy định. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, 

quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động cơ quan. Tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến đối với hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã. Thực hiện 

nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 
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5. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết chống lãng phí: 

Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức và nhân dân về 

Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm thực 

hiện tốt hơn nữa việc quản lý sử dụng tài sản công, sử dụng có hiệu quả các nguồn 

kinh phí, xử lý nghiêm cán bộ công chức lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham 

nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan  đơn vị trong thực thi công vụ. 

Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra điểm 

nóng, khiếu kiện vượt cấp, đông người. Coi trọng công tác tiếp dân của cán bộ chủ 

chốt, nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của địa phương. 

6. Công tác xây dựng nông thôn mới: 

Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, từng bước giữ vững, tiếp tục tuyên 

truyền,  nâng cấp chất lượng 19 tiêu chí đã đạt. Phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn Nông 

thôn mới. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân  đoàn kết xây dựng Nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

khu dân cư”. 

7. Văn phòng-Thống kê xã: Tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã thực 

hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 trên địa 

bàn xã và một số văn bản cấp trên chỉ đạo đúng theo quy định. 

 8. 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 2019; 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 Kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội, 

quốc phòng  an ninh năm 2018 và Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Thái Bình. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- TV. UBND, UBMTTQ VN xã; 

- Hai Ban HĐND xã; 

- ĐB. HĐND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- Các ấp; 

- Lưu VT. Lê Thị Thu Hương 
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