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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ NINH ĐIỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:   137   /BC-UBND 

                   
         Ninh Điền, ngày  27   tháng  5  năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 
Tình hình phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN 06 tháng đầu năm và 

phương hướng 6 tháng cuối năm 2019  

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 của Hội 
đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 
ninh xã Ninh Điền năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân 
dân xã Ninh Điền về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019; 

Ủy ban nhân dân xã Ninh Điền báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội, QP-AN 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn xã như sau: 

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2019. 

 

I. NHIỆM VỤ KINH TẾ: 
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 
1.1. Về Trồng trọt 
Tổng diện tích gieo trồng: 1.980 ha (tăng 374 ha so với cùng kỳ), tỷ lệ 

70,7%. trong đó: Diện tích một số cây trồng chính:  
- Cây lúa vụ Hè thu và Đông Xuân xuống giống 1.252 ha và thu hoạch 

được 576 ha, NSBQ 5,5 tấn/ha.  
- Cây mía (chăm sóc mía gốc) được 101 ha; thu hoạch được 1.810ha 

(mía gốc), NSBQ 70 tấn/ha.  
- Cây mì trồng được 227 ha. (chưa thu hoạch) 
- Thuốc lá vàng 62 ha/55 ha, năng suất bình quân đạt 1,8 tấn/ha. 
- Rau đậu các loại 402ha, năng suất bình quân 15 tấn /ha. 
Nhìn chung các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường, 

tuy nhiên một vài nơi có xuất hiện một số dịch bệnh trên cây trồng như: Xoắn 
đọt  trên cây thuốc lá vàng và cây ớt, sâu đục thân trên cây mía, vàng rụng lá 
trên cây cao su … Qua theo dõi và khảo sát trên cánh đồng, Ban nông nghiệp 
xã đã kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời, tránh lây lan 
nên mức độ thiệt hại không đáng kể. 

1.2. Chăn nuôi 
Chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu tổng đàn là 19.290 con (gia 

súc 7.191 con + gia cầm 12.099 con). Công tác phòng, chống các loại dịch 
bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và công tác kiểm dịch, kiểm soát 
giết mổ được tăng cường thực hiện, trong 6 tháng đầu năm không phát sinh 
các ổ dịch nguy hiểm; thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng định kỳ và tiêm 
phòng bổ sung gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2019.  

1.3. Về Lâm nghiệp: Đảm bảo diện tích 1.091 ha. Đội bảo vệ rừng đã tổ 
chức tuần tra 98 cuộc với 882 lượt người tham dự, kết quả không phát hiện gì; 
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thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Tăng cường công tác phòng, chống cháy 
rừng. 
          2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.  
          Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển, nhà máy mì họat 
động, đảm bảo chạy hết công suất, cùng với các doanh nghiệp thu mua hàng 
nông sản đã tiêu thụ các sản phẩm do nông dân sản xuất ra. Các cơ sở hàn tiện 
ngày càng phát triển và họat động có hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn xã có 02 
nhà máy chế biến khoai mì; 01 nhà máy chế biến đường tinh luyện; 05 lò sản 
xuất gạch; 10 cơ sở cơ khí hàn, tiện; 02 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, 
đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong xã.  

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ: 
Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển, thu nhập bình quân đầu 

người ngày càng tăng, Kinh tế tập thể được quan tâm nhưng hoạt động cầm 
chừng, các thành phần kinh tế tư nhân, quốc doanh phát triển mạnh, tạo đà 
để phát triển nền kinh tế của địa phương. Các DN, HTX, các hộ kinh doanh 
cá thể chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà 
nước, hiệu quả kinh doanh, dịch vụ ngày càng nâng cao.  

Hiện xã có 01 HTX TM-DV-NN đang hoạt động dần đi vào ổn định; 
có 02 trang trại; Có 08 doanh nghiệp và 5 công ty TNHH, công ty trên địa 
bàn xã; có 33 tổ liên kết vay vốn sản xuất; có 302 hộ kinh doanh cá thể có 
địa điểm cố định: 23 hộ kinh doanh cá thể có địa điểm không ổn định. 

4. Thu- chi ngân sách nhà nước, thu các loại quỹ và phí  
4.1. Công tác thu ngân sách 

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện đến ngày 30/4/2019:  
230.534.974/ 394.000.000 đồng, đạt 58,51% so với kế hoạch.           

4.2. Công tác chi ngân sách 
Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 30/4/2019 là 

2.786.878.779/7.048.000.000đ , đạt 39,54%. 
5. Hoạt động xây dựng 
- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng tiếp tục được tăng 

cường thực hiện, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm trái phép. 
6. Hoạt động cho vay tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội 
Hoạt động tín dụng được duy trì ổn định đã đáp ứng tốt nhu cầu vay 

vốn sản xuất và gửi tiết kiệm của nhân dân trên địa bàn xã. Doanh số cho vay 
từ ngân hàng chính sách xã hội là 47 hộ, dư nợ cho vay là 1.195 triệu đồng. 
Ngân hàng NN&PTNT là 64 hộ, dư nợ cho vay là 4.725 triệu đồng. Ngân 
hàng Liên Việt là 4 hộ/400 triệu đồng. 

7. Hoạt động BQL chợ Ninh Điền: 
- Trong 06 tháng đầu năm Ban quản lý chợ thực hiện kiện toàn nhân sự 

phục vụ cho công tác quản lý chợ Ninh Điền. Thường xuyên kiểm tra, nhắc 
nhở bà con buôn bán tại chợ, đảm bảo an toàn giao thông thoáng khu vực chợ.  

- Công tác phòng cháy, chữa cháy: đảm bảo trang thiết bị phòng cháy 
gồm: 01 mô tơ, 02 cuộn dây, 5 thùng nước, 01 bình khí CO2 MTZ5, 14 bình 
bột F8, 05 bình bột F8 và 10 bình bột F4 của tư nhân. Đảm bảo tốt cho công 
tác phòng cháy chữa cháy.  

II. VĂN HÓA-XÃ HỘI 
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1. An sinh xã hội, việc làm 
1.1. Tình hình chi trả trợ cấp cho người có công và các đối tượng bảo 

trợ xã hội: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đã chi trả trợ cấp  kịp 
thời, đúng đối tượng chính sách, người có công với số tiền 194.000.000 đồng/ 
79 đối tượng, chi trả trợ cấp BTXH được 136.200.000 đồng cho 192 đối 
tượng. 

Giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là 101 trường 
hợp. 

1.2. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018 thực hiện cho năm 2019:  
Số đối tượng quản lý 194 hộ/584 nhân khẩu, chiếm 8,37%, trong đó: 
- Hộ nghèo: 33 hộ/64 khẩu, chiếm 1,42% (giảm 46 hộ so với năm 2017) 
- Hộ cận nghèo: 65 hộ/183 khẩu, chiếm 2,8% 
- Hộ nghèo tỉnh: 96 hộ/337 khẩu, chiếm 4,14% 
Thực hiện tốt các mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã, giải ngân cho 11 

hộ thoát nghèo với số tiền 550.000.000đ. 
Triển khai cho các ấp lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ nghèo 

tỉnh năm 2019 và hộ thoát nghèo năm 2016, 2017, 2018. 
1.3. Công tác chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính 

sách, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 
UBND xã, UBMTTQVN xã và các đoàn thể tiếp nhận quà từ các doanh 

nghiệp, các Mạnh thường quân tài trợ và từ huyện cấp xuống, qua đó tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ Việt kiều 
Campuchia trên địa bàn xã: 

-Tổng số tiền, quà/ người chi thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình chính sách, 
hộ nghèo, cận nghèo: 2.072 phần quà và thực hiện cấp tiền thăm hỏi gia đình 
chính sách là 10.400.000đ theo quy định của Nhà nước. 

+Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán là 
100.000đ/người. Số tiền 24.500.000 đồng. 

- Cấp tiền tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Việt kiều CPC gồm số tiền 
194.000.000 đồng. 

- Thăm hỏi, tặng quà các doanh nghiệp, đơn vị LLVT đóng trên địa 
bàn; tặng 03 phần cho đơn vị: Đồn BP Ninh Điền, chùa SatRat, Họ đạo Ninh 
Điền. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khác trong nhân dân nhân dịp mừng 
Đảng, mừng Xuân. Tổ chức lễ viếng bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ninh Điền. 

1.4. Công tác xây tặng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết  
Trong 06 tháng đầu năm đang triển khai xây dựng được 04 căn. Tổng 

số tiền: 220.000.000 đồng, cụ thể như sau:  
-Xây tặng 02 căn nhà mái ấm biên cương, tổng số tiền: 100.000.000 

đồng.  
- Xây tặng 01 căn nhà tình nghĩa với số tiền 70.000.000 đồng. 
- Xây tặng 01 căn nhà tình thương với số tiền 50.000.000 đồng. 
- Khảo sát 11 căn nhà đại đoàn kết.  
2. Văn hoá thông tin – thể dục thể thao 
2.1. Về văn hóa thông tin 
Đảm bảo thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương với nhiều hình thức phong phú, nội dung có chiều sâu như các 
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Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về chương trình xây 
dựng nông thôn mới; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ nhân kỷ 
niệm các ngày lễ lớn, Mừng Đảng – Mừng xuân; Kỷ niệm 44 năm ngày giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 
129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về biển đảo; tham 
gia đầy đủ các hội thi, hội diễn do huyện tổ chức như: hội thi “Tiếng hát mùa 
Xuân”. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. Thực hiện treo 91 tấm băng rôn, 67 font, thay mới 
119 cờ các loại, 38 khẩu hiệu. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp 
tục được quan tâm thực hiện tốt; Các mặt hoạt động khác của phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng được duy 
trì và thực hiện tốt. 

Công tác kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa được duy trì. Trong 6 
tháng đầu năm, đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội đã tiến hành kiểm tra 
được 12 cuộc với 12 lượt cơ sở. Kết quả không phát hiện vi phạm.  

Hoạt động tuyên truyền được 59 cuộc với 5.186 lượt người dự. 
2.2. Về lĩnh vực thể dục - thể thao 
- Tham gia giải bóng chuyền do huyện tổ chức. 
- Tham gia hội thi tiếng hát mùa xuân, giải cờ tướng mừng Đảng, mừng 

xuân; tiếng hát Karaoke do huyện tổ chức. 
- Số người tập luyện thể thao thường xuyên từ 31% trở lên; số gia đình 

tập luyện thể thao thường xuyên đạt 25% trở lên. 
3. Y tế - Dân số, Kế hoạch hóa gia đình 
3.1. Về công tác y tế 
 Thực hiện đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở. Hoạt động khám và 

điều trị bệnh cơ bản đảm bảo khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 
(trong kỳ đã khám được 2.660 lượt người; tăng 320 lượt người so với cùng 
kỳ); không để xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người như : sốt xuất 
huyết; bệnh tay chân miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

* Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến 31/5/2018 : 79,12% 
3.2. Về công tác Dân số, Kế hoạch hóa gia đình 
Hoạt động truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình được duy trì 

thực hiện tốt. Đã phát thanh 18 lần với 4 tin bài, thời lượng 98 phút,  tuyên 
truyền trực tiếp tại hộ gia đình được 14 hộ, tổ chức nói chuyện chuyên đề về 
đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh được 02 cuộc với 58 lượt 
người dự. 

 4. Giáo dục và đào tạo. 
 Các điểm trường đã tổ chức tổng kết năm học 2018-2019. Phổ cập giáo 

dục tiểu học  đúng độ tuổi:129/136 đạt 94,9% so cùng kỳ tăng 6,6%; Phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở: 301/366 đạt 82,2% so cùng kỳ tăng 1,1%. Tỷ lệ lên 
lớp bậc tiểu học đạt: 99%, Tỷ lệ lên lớp bậc trung học cơ sở đạt: 98%. 

5. Tôn giáo – dân tộc 
- Tôn giáo: hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong xã, cơ bản đều 

tuân thủ theo quy định pháp luật, luôn tích cực vận động tín đồ tôn giáo chấp 
hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.  
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- Dân tộc: Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, các dịp lễ, tết chính của các 
dân tộc, lãnh đạo xã đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng và tiếp tục 
tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng 
phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, với số tiền động viên, 
thăm hỏi 2 triệu đồng. 

6. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
- Ngay từ đầu năm UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, củng cố 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nên đã chủ động đối 
phó với các tình hình thời tiết xấu xảy ra. 

- Tiếp tục thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ và 03 sẵn sàng, nên đã 
chủ động đối phó với tình trạng ngập úng cục bộ, không để xảy ra thương 
vong ở người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản nhà nước và nhân dân.  

III. CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG:  

1. Công tác địa chính: 
- Công tác cấp đổi được 62 hồ sơ. Đã hoàn thiện giao trả cho người dân 

đi nộp lẽ về Văn phòng ĐKQSDĐ huyện 62 hồ sơ.  

- Cấp mới GCNQSDĐ 12 trường hợp, đã giải quyết 10 trường hợp với 
diện tích 68,1 ha. (tăng 42 ha so với cùng kỳ) 

- Chuyển mục đích sử dụng đất 02 trường hợp. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 01 trường hợp.  

2. Công tác Tài nguyên và Môi trường: 
Đã ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019; giải quyết kịp thời 

những khiếu nại, kiến nghị về môi trường trên địa bàn xã. 
Các ngành chức năng và địa phương đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, 

giám sát các hoạt động về khai thác khoáng sản, hoạt động sản xuất - kinh 
doanh, chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi 
trường.  

Trong 06 tháng đầu năm 2019 tổ kiểm tra công tác môi trường của xã 
đã  phối hợp với Phòng TN&MT huyện, và các ngành chức năng  kiểm tra, 
giám sát và lập biên bản đối với 15 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, khai thác khoáng sản, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát hiện một số 
sai phạm về việc thực hiện không đúng giấy phép được cấp và đã xử lý theo 
quy định của pháp luật.  

IV. HOẠTĐỘNG NỘI CHÍNH:  
1. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương: 
Nhìn chung, các mặt công tác QS-QP địa phương được triển khai thực 

hiện có hiệu quả; các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực 
SSCĐ, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động đối phó và xử lý kịp thời mọi 
tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với 03 lực lượng CA- QS- BP theo 
Nghị định 133/2015/NĐ-CP. Tổng lực lượng dân quân của xã 110 đ/c, trong 
đó:  Đảng viên 23/110, đạt tỷ lệ 20,9%; đoàn viên 85/110 đạt tỷ lệ 77,2%; Dự 
bị động viên 110/6 sĩ quan. Tổ chức họp mặt trao đổi thông tin giữa chính 
quyền xã Ninh Điền với LLVT và chính quyền 02 xã bạn: Kakixom và Tà Y.  
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Lực lượng dân quân chốt biên giới thường xuyên phối hợp với Bộ đội 
biên phòng Ninh Điền bảo vệ cột mốc biên giới, tuần tra giữ vững ANCT- 
TTATXH, ngăn chặn người và các loại hàng hóa, phương tiện qua lại biên 
giới và tham gia bảo vệ cột mốc biên giới được 36 đợt có 412 đ/c tham gia.  

Công tác giao quân năm 2019 được 13/13 thanh niên, đạt 100 % chỉ 
tiêu trên giao. 

2. Công tác bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội: 
Công tác bảo đảm ANTT và phòng chống các loại tội phạm: Tình hình 

phạm pháp hình sự trong kỳ xảy ra 01 vụ trộm nóng xe mô tô, bắt 01 đối 
tượng. (so cùng kỳ 01/01 vụ, không tăng, không giảm). 

Tình hình vi phạm hành chính về TTATXH trong kỳ xảy ra 21 vụ, với 
56 đối tượng. (so cùng kỳ tăng 7 vụ, tăng 22 đối tượng) trong đó: đánh bạc 06 
vụ, 40 đối tượng, sử dụng trái phép chất ma túy: 05 vụ, 5 đối tượng, gây mất 
ANTT: 03 vụ, 03 đối tượng; đánh nhau 01 vụ, 02 đối tượng; vận chuyển 
thuốc lá lậu: 01 vụ, 01 đối tượng; đốt pháo trái phép: 01 vụ, 01 đối tượng; sử 
dụng sung tự chế: 01 vụ, 01 đối tượng; gây thương tích thành viên gia đình: 
02 vụ, 02 đối tượng; xâm hại sức khỏe người khác: 01 vụ, 01 đối tượng. 

Tình hình đảm bảo TTATGT: tập trung tổ chức tuyên truyền Luật Giao 
thông đường bộ và các quy định có liên quan; Công tác tuần tra, kiểm soát 
đảm bảo TTATGT được thực hiện, đã tổ chức tuần tra được 154 cuộc/762 
lượt CBCS tham gia. 

Về tình hình tai nạn giao thông: xảy ra 01 vụ, 01 người chết; va chạm 
giao thông xảy ra 02 vụ, 03 người bị thương (tăng 03 vụ so với cùng kỳ). 

3. Công tác tư pháp. 
Thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 

tuyên truyền trực tiếp được 08 cuộc với 335 lượt người dự, cụ thể: tổ chức 
triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo hiểm y tế, Luật nghĩa vụ quân 
sự, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật mua bán người và các văn bản 
hướng dẫn thi hành ; Tổ chức triển khai Luật Hộ tịch và tập huấn công tác 
Hòa giải cơ sở. Giải quyết 753 trường hợp liên quan đến hồ sơ hộ tịch, công 
tác chứng thực, sao y, chứng thực chữ ký, cấp bản sao từ sổ gốc tại UBND xã. 
Đảm bảo giải quyết nhanh, gọn theo trình tự quy định. Trong kỳ đã tiếp nhận 
06 vụ việc thuộc phạm vi hòa giải; (so với cùng kỳ giảm 02 vụ việc) đã tiến 
hành hòa giải 08 vụ việc, kết quả đã hòa giải thành 05 vụ việc, đạt tỷ lệ  
83,3%; hòa giải không thành chuyển về Tòa án 01 vụ việc. 

4. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Công tác tiếp công dân: Công tác tiếp công dân được thực hiện định kỳ 
vào ngày thức hai hàng tuần tại phòng tiếp dân của Thường trực Hội đồng 
nhân dân xã. Trong 6 tháng đầu năm không trường hợp nào đến thắc mắc 
khiếu nại tại phòng tiếp công dân. Ngoài ra còn thường xuyên tuyên truyền 
trên các loa truyền thanh của tất cả 04 cụm truyền thanh trong xã được 18 đợt, 
phát được 312 phút. 

5. Công tác Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí 

- Thực hiện theo kế hoạch của cấp trên, UBND xã Ninh Điền đã tổ 
chức tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết 
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kiệm, chống lãng phí gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng phong cách, 
tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả có 
132/147 đảng viên và 30 cán bộ không phải là đảng viên tham dự. 

 - Tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã và 4 cụm truyền 
thanh của các ấp được 18 đợt, mỗi đợt phát được 25 phút về Luật phòng, 
chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Thực hiện quy định về kê khai tài sản thu nhập, 100% đối tượng thực 
hiện kê khai đảm bảo đúng theo quy định. 

- Việc tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên 
địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực và đạt được 
nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động 
của các ban ngành, đoàn thể xã đã gắn kết hơn với các biện pháp thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí.  

6. Công tác xây dựng chính quyền 
Tổng số người được bố trí 95/95 biên chế, Cán bộ: 11/11; Công chức: 

13/13; Những người hoạt động không chuyên trách: 71/71 người.   
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trên địa bàn thực 

hiện theo kế hoạch và các thông báo chiêu sinh của cấp trên. Trong kỳ cử 8 
cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
do cấp trên tổ chức. 

Việc cấp tiền lương và các chế độ chính sách được thực hiện đúng quy 
định:  nâng lương thường xuyên 02 trường hợp.  

V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA XÃ:  
1. Cải cách hành chính (trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính) 
Thực hiện vận hành tốt phần mềm “một cửa điện tử” cấp xã. Tính đến 

nay, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận 1.528 hồ sơ, giải 
quyết xong 1.528 hồ sơ các loại. Nhìn chung các hồ sơ đều được tiếp nhận 
đảm bảo đúng quy trình ISO và theo thời gian quy định của phần mềm một 
cửa điện tử.  

Công tác hiện đại hóa hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, 
công tác trao đổi, phát hành văn bản thông qua hệ thống thư điện tử, phần 
mềm văn phòng điện tử, họp không giấy được thực hiện thường xuyên hơn, 
góp phần rút ngắn thời gian nhận, gửi văn bản, qua đó đáp ứng kịp thời yêu 
cầu lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo xã. Tiếp tục thực hiện giao khoán biên 
chế, kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Thực hiện hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiếp tục duy trì hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.  

2. Phát triển nguồn nhân lực 
- Duy trì chuẩn quốc gia về PCGD.THCS; duy trì chuẩn PCGD tiểu 

học đúng độ tuổi và chuẩn phổ cập Mẫu giáo trẻ 05 tuổi; 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trên địa bàn thực 
hiện theo kế hoạch và các thông báo chiêu sinh của cấp trên. Trong kỳ, đào 
tạo Đại học chuyên môn nghiệp vụ: Đại học 02 đồng chí. 

3. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM 
Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây 
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dựng NTM để vận động mọi tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng 
tham gia. Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã có nhiều nỗ lực phấn đấu 
trong việc thực hiện Đồ án, Đề án xây dựng Nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí 
xây dựng NTM, căn cứ vào hiện trạng về cơ bản xã đã đạt được 15/19 tiêu chí 
gồm: Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tiêu chí 3: Thủy lợi; 
Tiêu chí 4: Điện; Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng, nông thôn; Tiêu chí 8: Bưu điện; 
Tiêu chí 9: Nhà ở nông thôn; Tiêu chí 11 (hộ nghèo); Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao 
động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất); 
Tiệu chí 14(giáo dục); Tiêu chí 15 (Y tế); Tiêu chí 16: Văn hoá; Tiêu chí 17 
(Môi trường và an toàn thực phẩm); Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp 
cân pháp luật; Tiêu chí 19 (Quốc phòng – an ninh).  

VI. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
1. Mặt làm được 
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai, quán triệt và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND huyện, Nghị 
quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, kịp thời ban hành Quyết định về 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế xã hội 06 
tháng đầu năm 2019; Nhìn chung, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã hội 06 tháng đầu năm 2019 cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra.  

- Lĩnh vực kinh tế: Nông nghiệp đảm bảo diện tích gieo trồng và phát 
triển các cây, con chủ lực. Công tác khuyến nông, BVTV, thú y, giao thông- 
thuỷ lợi được quan tâm chỉ đạo, duy trì thường xuyên. Giá trị sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng. Công tác quản lý đất 
đai, tài nguyên môi trường đã có nhiều nổ lực cố gắng.  

- Lĩnh vực văn hoá xã hội: Các mục tiêu văn hoá xã hội được triển khai 
và thực hiện tốt. Đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời phục vụ 
nhiệm vụ chính trị địa phương. Ngành giáo dục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
năm học, giữ vững chuẩn phổ cập THCS - giáo dục Tiểu học và mẫu giáo trẻ 
5 tuổi. Thực hiện duy trì 10 tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở đến giai đoạn 2020. 
Các chính sách đối với người có công, dân tộc, tôn giáo, hộ nghèo được quan 
tâm nhiều hơn. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình 
và trẻ em được triển khai thực hiện tốt. 

- Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, quản lý và sử dụng có hiệu 
quả đất đai. Tăng cường hoạt động kiểm soát các nguồn ô nhiễm phát sinh 
nhằm chủ động ứng phó kịp thời các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thông 
qua các hình thức tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân 
về trách nhiệm bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực dân cư, khu vực chợ 
không còn hầm cầu tạm và cầu tiêu ao, suối. 

- Lĩnh vực quốc phòng-an ninh: Được duy trì ổn định và giữ vững. 
Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả, 
thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; công tác bảo đảm 
ANTT và phòng chống các loại tội phạm. Hoạt động các đội tuần tra nhân 
dân, các tổ dân cư tự quản được duy trì làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ, ấp. 

- Lĩnh vực nội chính: Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại- tố 
cáo, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ quan, công 
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tác hoà giải mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, công tác thông tin- tuyên 
truyền. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện 
đúng quy trình quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, 
từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. 

2. Những tồn tại, hạn chế 
Tuy kinh tế - xã hội có bước ổn định và phát triển, nhưng trong thời 

gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế: 
- Việc quản lý môi trường còn chưa được thường xuyên, rác thải, chất 

thải khu dân cư ngày càng phát sinh nhiều, chưa xử lý triệt để. 
- Tình trạng khai thác trộm khoáng sản vẫn còn xảy ra. 
- Cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ còn nhiều bất cập, còn nhiều thủ 

tục và thay đổi thường xuyên. 
- Việc tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, 

chống tội phạm còn nhiều hạn chế. 
- Sự phối hợp giữa UBND với các ngành đoàn thể trong xây dựng nông 

thôn mới còn mang tính hình thức, chưa có chương trình trọng tâm, trọng 
điểm. 

3. Nguyên nhân 
- Công tác chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi chưa kịp thời, kiên quyết, 

dứt điểm. Việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chưa được 
thực hiện thường xuyên và hiệu quả. 

- Công tác tham mưu, đề xuất của một số ban ngành còn thụ động. 
- Các ngành đoàn thể hoạt động chủ yếu còn nặng về lĩnh vực chuyên 

môn. 
 

PHẦN II:  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019: 
1. Về kinh tế:  
- Đảm bảo diện tích gieo trồng 2.800 ha, thực hiện tốt công tác bảo vệ 

rừng, không để xảy ra cháy rừng, phá rừng trái phép. 
- Thu Ngân sách đạt và vượt so chỉ tiêu trên giao, đảm bảo cân đối chi 

ngân sách địa phương.   
- Mở rộng, nâng cấp các hệ thống công trình phụ của chợ Ninh Điền. 

Nâng cao chất lượng hợp tác xã, đảm bảo lợi nhuận cao hơn 50% so với năm 
2018. 

- Tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đối với những hồ sơ đủ điều kiện, đạt 100%. 
- Xây dựng cơ bản: làm mới tuyến đường nội đồng Bào Bò đi Bào Sen. 
- Thực hiện đạt 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới. 
2.  Về văn hóa-xã hội: 
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6% so với tổng số hộ toàn xã. 
- Số lao động có việc làm                        100%. 
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt     85%. 
- Tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn sử dụng điện sinh hoạt đạt tối thiểu 

99,97%. 
- Tỷ suất sinh đạt trên 12 %. 
3. Về môi trường 
- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh: 
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+ Nước hợp vệ sinh đạt 98%. 
+ Hố xí hợp vệ sinh đạt 98%. 
- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải ở chợ đạt 100%; 
- Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải y tế đạt 100%; 
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đảm bảo điều kiện vệ sinh 

môi trường đạt 95%. 
4. Về xây dựng nông thôn mới 
Phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt thêm 3 tiêu chí: Tiêu chí 2 (giao thông), 

Tiêu chí 5 (Trường học), Tiêu chí  6 (Cơ sở vật chất văn hóa. 
5. Công tác củng cố Quốc phòng- An ninh 
- Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an 

ninh nhân dân vững chắc, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. 
Thường xuyên tổ chức phối hợp với các lực lượng vũ trang làm tốt công tác 
bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn xã. Bảo vệ an toàn đường biên, cột 
mốc, cọc dấu biên giới trên phạm vi quản lý; kiên quyết chống xâm canh lấn 
chiếm biên giới; không để xảy ra cướp có vũ khí trên khu vực biên giới; 

- Tăng cường hoạt động của Hội đồng NVQS xã, Chuẩn bị tốt cho công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; 

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác dân vận và tăng cường công 
tác phối hợp với chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương của các xã 
giáp biên giới Campuchia, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác, phối hợp 
tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh biên giới; 

- Tấn công trấn áp các loại tội phạm trên biên giới cũng như trong nội 
địa.  

- Ngăn chặn xử lý nghiêm, đúng pháp luật các vụ vi phạm pháp luật, 
phát huy vai trò của tổ tự quản trong công tác bảo vệ ANTT-ATXH. Củng cố 
và xây dựng các tổ tự quản, đội TTND đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả 
đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư, ấp văn hóa, phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh tổ quốc; 

- Trong 06 tháng cuối năm 2019 cần tập trung tăng cường công tác vận 
động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp 
hành các quy định về an toàn giao thông và tác hại của các chất gây nghiện. 
Phối hợp với ban an toàn giao thông huyện tổ chức các lớp tuyên truyền cho 
nhân dân tại khu dân cư và các em học sinh trong các trường học; 

- Đồng thời  tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông, kiên 
quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Điền./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                     

- UBND huyện; 
- Chi cục thống kê huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- TT. ĐU-HĐND-UBND xã; 
- Các ban, ngành, MT, các đt xã 
- Lưu VT.                                                 

 

CHỦ TỊCH 
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