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

 XÃ THÀNH LONG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND                                       Thành Long, ngày 31 tháng 5 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH - QPAN  6 tháng đầu năm 

 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

Căn cứ Nghị quyết số 14 /2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân huyện Châu Thành  về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

Nhân dân xã Thành Long về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Uỷ ban nhân dân xã Thành Long báo cáo những kết quả đạt được như sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

I. NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC : 

1. Về Kinh tế: 

1.1 Tình hình sản xuất: Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 

5.446,27/7.038ha, so KH đạt 77,38%, so cùng kỳ tăng 2,06%. Trong đó:  Cây lúa:  đạt 

698,68ha, so KH: 1.670 ha, đạt 39,7%, so cùng kỳ tăng 27,03%. Cây mía: tổng số 

1.508,06ha (Trong đó: Trồng mới: 353ha), so kế hoạch 2.000 ha, đạt 75,40%, so cùng 

giảm 24,1%. Cây mì: 1.594,53ha; so kế hoạch: 1.688ha, đạt 94,46%, so cùng kỳ tăng 

24,6%. Cây cao su: 1.330 ha, so KH: 1.320 ha, đạt 100,75%, so cùng kỳ tăng 1,9%, trong 

đó có 1.095 ha đang thu hoạch.  

* Rau đậu các loại: 185ha, so KH: 270 ha, đạt 65,51%, so cùng kỳ tăng 58,1%. 

Cây lâu năm: 130 ha, so KH: 90 ha, đạt 166,7%, so cùng kỳ tăng 66,7%, chủ yếu là cây 

ăn quả, cây tràm và xà cừ. 

* Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã 2.300con, đạt 73,71% so KH, so 

cùng kỳ tăng 1,5%. Trong đó:  Đàn trâu: 385con, Đàn bò: 1.054con, đàn heo: 802 con, 

Dê: 59 con. Gia cầm: 149.595 con. Trong đó: Vịt: 7.700 con; Gà: 6.895con,  Trang trại: 

135.000 con, so KH đạt 58,6%, so cùng kỳ tăng 2,1%. Công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi luôn được BCĐ xã thực hiện kịp lúc và đúng quy định, nhất là tập 

trung tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh khảm lá trên cây mì theo công văn số 

701/TTBVT ngày 06/11/2018 của Cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tây Ninh.  

1.2. Tình hình thu chi ngân sách: Tổng thu ngân sách xã ước đạt 7.658.465.678 đồng, 

đạt 86, 34% so chỉ tiêu: 8.870.000.000đồng; Chi ngân sách xã ước đạt: 5.125.469.752 

đồng, đạt 57,78% so chỉ tiêu. Nhìn chung công tác thu –chi ngân sách xã ổn định. 

- Thu thuế tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019, chỉ tiêu thu thuế : xã quản 

lý 1,119 tỷ đồng, số thu trong tháng 63.913.000đ; luỹ kế đạt 454.741.920 đ, đạt 40,63% so 
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kế hoạch, tăng 5,7% so tháng trước, ước 6 tháng đầu năm đạt 559.741.920đ, đạt 50.02%, 

so cùng kỳ tăng 13,3%. 

1.3. Tình hình thực hiện NQ11/CP; 

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

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

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

Thực hiện đến ngày 22/5/2019 đã giải ngân được 870tr/1,211 tỷ đồng, đạt 72% so 

kế hoạch  để thực hiện hai công trình đường cặp hông nghĩa địa ấp Nam Bến sỏi đi Bàu 

Xoài xã Thành Long (417.375.000); Đường ngã ba trường học ấp Thành Nam đi ngã ba 

Láng Le xã Thành Long (452.656.000đ). Riêng vốn duy tu bảo dưỡng các công trình hạ 

tầng sau đầu tư và vốn HTPTSX, đa dạng sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo bền 

vững đang trong giai đoạn khảo sát, rà soát lập hồ sơ, dự toán nên chưa có khối lượng 

thanh toán. 

Về Công tác xây dựng Nông thôn mới: Đã kiện toàn xong BCĐ, BQL và Ban phát 

triển ấp; xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện 03 tiêu chí trong năm 2019 (tiêu chí 

số: 13 về tổ chức sản xuất; tiêu chí số 15 về y tế và tiêu chí số 17 về môi trường). 

2. Công tác Văn hoá -  xã hội: 

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

Đã tập trung thông tin – tuyên truyền được 11 cuộc với hơn 890 lượt người tham 

dự. hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trực tiếp; 

tuyên truyền băng rol, khẩu hiệu và phát thanh, thông qua hoạt động VHVN. .. Cắt, dán 

trang trí 36 băng rol, giữ vững 8/8 ấp văn hóa, đăng ký cho 3.338/3.338 hộ đăng ký gia 

đình văn hóa năm 2019 đạt 100%, Đăng ký các danh hiệu: “Chợ vê ̣sinh, trâṭ tư,̣ an toàn”, 

“Đơn vị văn hóa”; “Cơ sở tín ngưỡng – Tôn giáo văn minh” năm 2019. Về hoạt động của 

Trung tâm văn hóa thể thao- học tập cộng đồng được củng cố ngày càng ổn định và đi vào 

chiều sâu; duy trì 03 tủ sách pháp luật phục vụ 711 lươṭ đoc̣ taị chổ và 99 lươṭ mang về 

nhà. Bên cạnh là hoạt động của đội kiểm tra liên ngành xã đã kiểm tra được 12 cuộc/19 cơ 

sở, có 36 lượt đồng chí tham gia, qua đó nhắc nhỡ 02 trường hợp về hoạt động giờ giấc, 

âm thanh loại hình karaoke di động.   

* Về Văn nghệ,  TDTT:Giao lưu văn nghệ được 3 cuộc có trên 400 lượt người tham 

dự; tham gia hội thi tiếng hát mùa xuân năm 2019; tiếp 01 lượt chiếu phim lưu động của 

Sở VHTT tỉnh Tây Ninh phục vụ nhân dân và có 100 lượt người đến xem và cổ vũ, duy trì 

03 CLB đờn ca tài tử hoạt động thường xuyên. Phong trào TDTT ở xã và các ấp luôn đươc̣ 

duy trì và củ ng cố. Trong 6 tháng đầu năm cũng đã giao lưu 03 trận bóng chuyền; tham 

gia giả cờ tướng; giải bóng chuyền huyện Châu Thành năm 2019; duy trì 9 CLB thể thao 

trên địa bàn xã; số người luyện tập TDTT thường xuyên 3.825/12.090 người, đạt 31,63%; 

số hộ gia đình luyện tập thể thao thường xuyên 1.015/3.369 hộ, đạt 30,12%. 

 2.2 Công tác Lao động – thương binh và xã hội 

Quản lý lao động – giới thiệu việc làm: giới thiệu và giải quyết việc làm cho 285 

trường hợp, đạt 57% KH, so cùng kỳ tăng 6,8%. 

- Chăm lo cho gia đình chính sách: Về kinh phí họp mặt gia đình chính sách nhân 

dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 là 97.500.000 đồng, trong đó: kinh phí huyện hỗ 

trợ là 42,tr/đ, kinh phí vận động 54,6tr/đ; khảo sát 2 tr/h chính sách xây nhà tình nghĩa, kết 
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quả đề nghị xây 01 căn, sửa chữa 01 căn; điều chỉnh 20 thẻ BHYT theo QĐ 62; cập nhật 

danh sách nhận tiền lễ 27/7; danh sách điều dưỡng đợt 1,2. Bên cạnh Đảng ủy - UBND xã 

cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng 18 phần quà, thành tiền 7,2tr/đ cho 18 GĐCS,  kinh phí xã 

vận động mạnh thường quân. Quản lý, chi trả trợ cấp cho 114/115 đối tượng chính sách 

với kinh phi:́ 190.403.000đ; cấp tiền Tết đúng thời gian quy định.  

* Công tác BTXH: Quản lý 495 đ/t, tăng 23 đ/t so cùng kỳ, chi trả trợ cấp và tiền 

Tết và tiền trợ cấp hàng tháng  đúng quy định. 

* Công tác giảm nghèo: quản lý năm 2019 có 262 hộ, giảm 29 hộ. Trong đó: hộ nghèo 64 

hộ giảm 27 hộ (chiếm 1,94%); cận nghèo 93 hộ, giảm 29 hộ, NLN: 105 hộ, tăng 78 hộ. 

Lập danh sách đề nghị huyện cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ NLN theo 

quy định. Bên cạnh, xã đã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo gửi các đối tượng theo quy định. 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, Vận động mạnh thường quân cấp quà Tết cho người 

nghèo, gia đình khó khăn tính đến thời điểm báo cáo là 1.389 phần, thành tiền 530,68tr/đ; 

05 xe đạp thành tiền 10tr/đ; khám chữa bệnh 600 lượt người. Tiền tết ngân sách TW và 

tỉnh hỗ trợ 659 đối tượng tiền Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tổng số trẻ em: 2.632 trẻ: Trong đó: trẻ em 

dưới 6 tuổi 891 trẻ, trẻ em từ 6 - 16 tuổi 1.751 trẻ. Số thẻ BHYT được cấp cho trẻ em dưới 

6 tuổi là: 883 thẻ, số thẻ tăng là 07 thẻ; số thẻ giảm là 19 thẻ do quá 06 tuổi. 

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

truyền 06 cuộc/151 người dự. 

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

truyền 06 cuộc/151 người dự. 

2.4 Giáo dục: 

Các điểm trường đã tổ chức tổng kết năm học 2018-2019. Kết quả: khối THCS  có 

77/657h/s đạt loại giỏi, đạt 11,7%, khá 216/657h/s, đạt 32,9%, Trung bình 337/657h/s đạt 

51,3%, yếu 27/657h/s chiếm 4,1%; khối tiểu học có 1.066/1.075h/s đạt yêu cầu; 

09/1.075h/s không đạt yêu cầu;  mẫu giáo có 292/292 cháu đạt yêu cầu; Vận động tiền 

mặt từ các nhà tài trợ: 32,2tr/đ; Quà: 500 chiếc áo và 100 chiếc cặp. Thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và 

khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cùng các quy định của ngành giáo dục, các 

phong trào thi đua, đoàn, đội luôn được duy trì và hoạt động phong phú, chất lượng dạy và 

học ngày càng được nâng lên, công tác phối kết hợp giữa Nhà trường và ban phụ huynh 

học sinh thực hiện có hiệu quả trong việc vận động học sinh đến trường. Bên cạnh là duy 

trì phổ cập các cấp đạt yêu cầu của ngành . 

2.5 Y tế, Dân số, Chữ thập đỏ: 

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

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

phẩm được thực hiện thường xuyên, duy trì chuẩn quốc gia về y tế. Cụ thể trong 6 tháng 

đầu năm đã có 2.919 lượt người khám chữa bệnh, trong đó có thẻ bảo hiểm là 1.375 

người, không có thẻ bảo hiểm là 313 người; khám y học cổ truyền: 1.011 người; khám 

phụ khoa 100tr/h; sanh tại trạm 01tr/h và thăm khám NCT 43tr/h, tiểu phẩu 01tr/h; cấp 

cứu 08tr/h. Công tác phòng chống lao : 166 lươṭ người ; tiêm chủng mở rộng : 140 lươṭ 

người; phòng chống SDD cho trẻ em : 305lươṭ; phòng chống sốt rét : 124lươṭ; chăm sóc 
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SKSS: 198lươṭ; kế hoac̣h hóa gia đình : 12 trường hơp̣ . Bên cạnh cũng đã thực hiện tốt 

công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được 20 cuộc, tư vấn GDSK 173 lượt. Phấn đấu 

kiểm soát tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (tỷ suất sinh) ở mức 11%0 theo NQ năm đề ra. Tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT đến tháng 4/2019 đạt 72,61% (KH 80,90%). 

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

những hoàn cảnh khó khăn và các mạnh thường quân. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2019, 

phối hợp với Ban ngành, Đoàn thể xã vận động tính đến thời điểm báo cáo là 1.389 phần, 

thành tiền 530,68tr/đ; 05 xe đạp thành tiền 10tr/đ; khám chữa bệnh 600 lượt người.  

2.6. Lĩnh vực quản lý đất đai: 

* Tiếp tục quản lý tốt quỹ đất công của xã. Tiếp nhâṇ 03 đơn tranh chấp đất đai tiến 

hành xác minh và hòa giải thành 01 đơn, đương sự tự rút 01 đơn và 01 đơn đang ax1c 

minh làm rõ, giảm 08 đơn so cùng kỳ. Nhìn chung tranh chấp nhỏ lẻ trong nhân dân , 

không có khiếu kiêṇ đông người . Giải quyết kịp thời cho nhân dân 221h/s. Trong đó : 

155h/s chuyển quyền SDĐ, đổi giấy: 25h/s; xét cấp mới 06h/s; gia haṇ QSDĐ : 09 h/s; 

chuyển muc̣ đích : 13 h/s; đơn xác minh tài sản: 04đơn; xác nhận đất sản xuất: 06 đơn; vẽ 

trích lục vay vốn 03h/s. 

3. Quốc phòng – An ninh: 

3.1 Quân sự-Quốc phòng (QS-QP): 

Tham mưu cho Đảng Ủy –UBND xã xây dựng kế hoạch bảo vệ tết Dương lịch năm 

2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn thành công tác 

tuyển quân năm 2019, có 23 TN nhập ngũ, đạt 100%; đón 18 TN xuất ngũ trở về địa 

phương và tổ chức đăng ký ngạch DBĐV; tổng kêt công tác nhiệm vụ quân sự năm 2018. 

Phối hợp bảo vệ ANTT được 35 cuộc có 158 lượt đồng chí tham gia, kết quả giải tán 

nhiều tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu. 

* Công tác Hậu cần – Kỷ thuật: Tăng gia sản xuất ở 02 chốt và đơn vị; tiếp tục 

chăm sóc tốt đàn gia súc của đơn vị. Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lãnh đạo cấp trên 

thăm và tặng 56 phần quà, tổng kinh phí 47,3tr/đ; tiếp tục chăm sóc tốt đàn gia súc của 

đơn vị. Công tác quản lý, bảo vệ vũ khí thiết bị được duy trì thường xuyên đảm bảo an 

toàn cho nhiệm vụ SSCĐ khi có tình huống xảy ra. 

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

- Tình hình an ninh trật: Trên biên giới: Phối kết hợp với LLQS xã; Đồn Biên 

phòng Phước Tân tuần tra tuyến biên giới được 96 cuộc có 457 lượt đ/c tham gia, kết quả 

không phát hiện gì, tình hình an ninh trên tuyến biên giới luôn được giữ vững và ổn định.  

Trong nội địa: Tình hình tôn giáo, an ninh nông thôn không có biểu hiện phức tạp. 

* Vụ việc liên quan đến ANTT: xảy ra 04 vụ 05 đối tượng. 

* Phạm pháp hình sự: xảy ra 04 vụ, 05 đối tượng. Trong đó: giết người 01 vụ/01đ/t; 

ma túy 03 vụ/04đ/t.  

* Vi phạm hành chính: không xảy ra. 

- Trật tự ATGT: xảy ra 02 vụ va chạm giao thông vụ việc công an huyện Châu 

Thành thụ lý. 

* Hoạt động của Công an xã:  Đã tham mưu Đảng ủy-UBND xã ban hành các 

Nghị quyết, Kế hoạch về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 
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xã, nhất là đảm bảo ANTT trong các ngày lễ lớn. Hoạt động tuần tra vũ trang kết hợp tuần 

tra KSGT được 32 cuộc có 128 lượt đ/c tham gia. Kết quả không phát hiện vi phạm. 

* Công tác triệt xóa: Bắt 09 vụ/29đ/t đánh bạc và 11 vụ vận chuyển hàng hóa nhập 

lậu vắng chủ; Tuần tra truy quét 22 cuộc/84đ/c tham gia, kết quả giải tán 10 điểm đá gà ăn 

tiền, thu giữ và tiêu hủy 06 con gà đá; kiểm tra lưu trú 01 hộ phát hiện 03 người 

Campuchia lưu trú qua đêm không đăng ký; hỗ trợ CAH Châu Thành mới 03đ/t vận 

chuyển gà qua biên giới về trụ sở CAX làm việc; kết hợp đội cảnh sát kinh tế bắt 06 vụ 

hàng hóa nhập lậu; kết hợp Cục cảnh sát môi trường kiểm tra cơ sở chăn nuôi động vật 

hoang dã 1.968 con, vụ việc đang xử lý và triệt xóa nhiều vụ việc liên qua đến ANTT 

khác trên địa bàn xã. 

* Công tác phòng ngừa: Họp xét ap dụng NĐ 111 cho 03đ/t, kết quả đưa 02đ/t vào 

K84;Gọi hỏi, răng đe 17đ/t hệ đánh bạc; hệ ma túy; tù tha; gây mất ANTT; thử test nhanh 

25đ/t kết quả dương tính 25đ/t, công an xã đang lập h/s xử lý.  

* Công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền về TT.ATGT; PCTP ma túy; TNXH 

và thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết 

và phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm đến các tổ dân cư, tự quản được 12 cuộc có 565 

lượt người dân tham dự; tuyên truyền trên loa lưu động 49 lượt.  

 * Mô hình phòng chống tội phạm: Quản lý 03 đối tượng theo mô hình “4+1”.  

*Công tác quản lý hành chính về TTXH: Tiếp nhận 10 người nước ngoài về thăm 

thân nhân, qua giám sát không có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra lưu trú 4 trại cao su; cho làm 

cam kết 65 hộ kinh doanh tạp hóa không buôn bán tàng trữ pháo nổ. 

* Công tác xử lý:  xử phạt VPHC lĩnh vực đánh bạc 34đ/t, số tiền: 51,75tr/đ; lĩnh 

vực PCTNXH (ma túy) 058đ/t, số tiền: 7,625tr/đ; hành vi xâm hại sức khỏe người khác 

02đ/t, số tiền: 5tr/đ; hành vi ATGT 02đ/t số tiền 2,35tr/đ; 02đ/t người nước ngoài vào khu 

vực biên giới trái phép, số tiền 5tr/đ. 

3.3 Công tác Tư pháp-hộ tịch. 

a. Tư pháp: 

* Công tác tự kiểm tra và rà soát văn bản: góp ý xây dựng 06 văn bản. 

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

hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức phổ biến pháp luật được 06 cuộc có 211 lượt 

người tham dự. Phối hợp trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Tây Ninh tổ chức trợ giúp pháp 

lý được 02 cuộc có 91 lượt người tham dự. 

* Hoạt động hòa giải cơ sở: tiếp nhận 03 đơn; đưa ra hòa giải 01 đơn tranh chấp đất 

đai, kết quả 01 đơn thành, 01 đơn đ/s tự rút và 01 đơn đang xác minh. 

*Công tác chứng thực : 3.184 trường hợp sao y bản chính, 76 trường hợp chứng 

thực chữ ký; 335 trường hợp hợp đồng giao dịch. 

b. Hộ tịch: Đăng ký khai sinh: 257 trường hợp, có 120 nữ; trích lục bản sao: 464 

trường hợp, cải chính, bổ sung hộ tịch: 12 trường hợp. Đăng ký kết hôn 56 đôi nam, nữ, 

đăng ký khai tử: 46 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 227 trường hợp trong đó: 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 16 trường hợp. Đăng ký trong nước 56 trường hợp, 

mục đích khác 155 trường hơp̣. 

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

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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4.1.  Công tác xây dựng  chính quyền, cải cách hành chính: 

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

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

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

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

sư ̣nghiêp̣ công lâp̣  và kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2018; quán 

triệt thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 

05/CT-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tăng 

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

quan, đơn vị. Nghị định số 61/2018/NĐ-Cp ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định 

số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận mộ cửa trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh.Thực hiện tốt kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, duy trì hệ thống quản lý chất 

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

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

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

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

Kết quả bộ phận “một cửa” đã  tiếp nhận tổng cộng 3.805 hồ sơ đã giải quyết đúng quy 

địng.  

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

Quán triện Chỉ thị 21-CT\TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí ; Thông tư số 08/2013/TT.TTCP ngày 30 tháng 10 năm 

2013 về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 

07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ 

chủ chốt các cấp  được 02 cuộc với 76 lượt người tham dự, có 15 trường hợp phải kê khai 

tài sản theo quy định. Triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2019. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ban ngành, đoàn thể thực 

hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức khoán kinh phí cho các ngành theo quy định 

năm 2019. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Những mặt làm được: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển 

đúng hướng. Thu ngân sách ước đạt 7.658.465.678, đạt 86, 34% so chỉ tiêu: 8,87tỷ/đồng; 

Chi ngân sách xã ước đạt: 5.125.469.752 đồng, đạt 57,78% so chỉ tiêu; thu thuế luỹ kế đạt 

216.491.900đ, đạt 19,35% so KH. So cùng kỳ tăng 58,5%. diện tích gieo trồng 6 tháng 

đầu năm 2019 ước đạt 5.446,27/7.038ha, so KH đạt 77,38%, so cùng kỳ tăng 2,06%. Công 

tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm, giảm nghèo và 

một số lĩnh vực khác tiếp tuc̣ được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động y tế, văn hoá-

giáo dục, thông tin, truyền thanh, TDTT được duy trì và phát triển; công tác tiếp dân và 
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giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được chú trọng hơn, không có tình trạng khiếu 

nại vượt cấp và  xảy ra điểm nóng; việc triển khai thực hiện các văn bản cấp trên luôn đảm 

bảo đúng thời gian qui định; hoàn thành công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

đúng quy định. Tình hình ANCT, TT.ATXH trên tuyến biên giới và nội địa được giữ 

vững, ổn định, tình hình ATGT có chuyển biến tích cực; công tác quốc phòng được thực 

hiện tốt, đạt 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2019. Công tác QLNN của cấp xã luôn được 

củng cố, đổi mới, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn.  

2. Những mặt chưa  làm được: 

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

bệnh khảm lá trên cây Mì chiếm 80% diện tích; tiềm năng về thương maị, dịch vụ của địa 

phương chưa được khai thác hết, nhất là việc xây mới Chợ Hòa Bình còn chậm; việc áp 

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

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

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

vẫn còn xảy ra, tình trạng rác thảy sinh hoạt chưa được xử lý triệt để.  

Tình trạng gây rối trật tự XH, trộm cắp TSCD, đánh bài, buôn lậu, ghi đề, đá gà, cá 

độ bóng đá vẫn còn xảy ra. Công tác hòa giải khiếu nại của công dân đôi lúc còn chậm, 

chưa giải quyết dứt điểm, một số vụ việc tranh chấp kéo dài; tình trạng học sinh bỏ học 

vẫn còn  cao (23/657h/s chiếm tỷ lệ 3,5%). . .  

* Nguyên nhân hạn chế - yếu kém chủ yếu:  

- Về khách quan: dịch bệnh mới phát sinh trên cây trồng , vâṭ nuôi làm ảnh hưởng 

đến năng suất cây trồng; khâu tiêu thụ các mặt hàng nông sản biến động (nhất là cây mía), 

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

tâm trong đầu tư sản xuất và thay đổi cây trồng khác, thời tiết nắng hạn kéo dài, đời sống 

nhân dân còn khó khăn … là những nguyên nhân chủ yếu tác động đến việc thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch KT - XH trong 6 tháng năm 2019 đã đề ra. 

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

nhận thức về công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng còn chậm, ý thức chấp 

hành nôị quy , quy chế của một số cán bộ còn thấp, chế độ thông tin, báo cáo nhiều lúc 

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

phương nhiều lúc còn chưa kịp lúc. Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật có 

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

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

khó khăn-tồn tại này. 

 

PHẦN II: 

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

KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

I. NHIỆM VỤ: 

Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 

kế hoạch 5 năm 2016-2020, cùng với sư ̣hôị nhâp̣ kinh tế quốc tế maṇh me ̃trên tất cả  các 

lĩnh vực kinh tế -văn hóa-xã hội; quốc phòng an ninh . Trên cơ sở tăng cường dân chủ, sự 
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gắn bó chặc chẽ của chính quyền địa phương với nhân dân đã tạo được sức mạnh và niềm 

tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của nhà nước. 

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

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

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

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

và trật tự, an toàn xã hội.  

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

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ xã Thành Long với những thuận lợ i, thời cơ , tiềm 

năng hiêṇ có , khắc phục hạn chế, thách thức phấn đấu vươn lên tạo tiền đề vững chắc để 

hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực. 

II. CÁC CHỈ TIÊU  THƯC̣ HIÊṆ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019. 

a/ Chỉ tiêu về kinh tế: có 03 chỉ tiêu 

- Phấn đấu thu ngân sách  trên địa bàn xã đạt them 1.211.534.322đ, đạt 100% KH 8,87 

tỷ đồng; thu thuế 559.258.08đ đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao (1,119 tỷ đồng).  

- Chi ngân sách địa phương: đạt 100%, đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định. 

- Phấn đấu luân canh diêṇ tích đất gieo trồng đaṭ  them 1.591,73ha theo kế hoạch năm 

2019 (7.038ha).  

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

nguyên. 

- Xây dựng Nông thôn mới: đạt 03 tiêu chí:  13: Tổ chức sản xuất;  15: Y tế và 17: Môi 

trường. 

-Xây dựng cơ bản: Giải ngân 100% vốn xây dựng cơ bản 02 công trình giao thông 

nông thôn năm 2019; đảm bảo hoàn thành hồ sơ quyết toán các công trình đã đưa vào sử 

dụng đúng quy điṇh. 

c/ Chỉ tiêu văn hóa - xã hội; giáo dục; y tế-dân số: 11 chỉ tiêu 

+ Văn hóa - xã hội: 03 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ giảm nghèo: giảm 33 hộ/157 hộ (Hộ nghèo:64 hộ; cận nghèo: 93 hộ) 

- Duy trì đạt chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới 8/8 ấp văn hoá (TC:16NTM);  

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động đạt 500 người trở lên. 

+ Giáo dục: 02 chỉ tiêu. 

- Duy trì chuẩn quốc gia về  phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi; phổ cập giáo dục 

tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập trung hoc̣ cơ sở (14.1NTM). 

- Học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học trung học >90% trở lên (14.2NTM). 

+ Y tế - Dân số: 06 chỉ tiêu. 

- Duy trì xã  đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 (15.2NMT).  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 11%.(NTM <14,3%) 

- Kiểm soát tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức <11%0, tỷ lệ suất sinh >=12%0. 

- Số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên <15%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt thêm 974 người, 8,29% (chỉ tiêu 

80,90% dân số theo Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện 

Châu Thành. 
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- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch 

(17.6NTM) > 90% (17.6 NTM). 

III/ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN: 

Dựa trên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xa ̃hôị – quốc phòng an ninh  đã đề ra, toàn 

thể chính quyền địa phương và nhân dân  quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xa ̃hôị – quốc phòng an ninh trong năm 2019 với những giải pháp cơ bản như 

sau: 

1. Tăng cường vận động nhân dân tiếp tục nắm bắt thông tin, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi  gắn liền với nhu cầu nền kinh tế thị trường hiện nay, sản xuất có khoa học 

theo hướng bền vững, chú trọng năng suất; ưu tiên các loại cây, con giống có năng xuất, 

chất lượng cao như: lúa, mía, mì, cao su . . . 

2. Tài chính – Kế toán xã chủ trì tích cực phối kết hợp cùng đội thuế xã tham mưu, 

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

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

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

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

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

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

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

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

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dưṇg 

nông thôn mới. 

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

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

tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 80,90% dân 

số xã; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; kiểm soát tỷ suất sinh và tỷ lệ phụ nữ sinh 

con thứ 3 theo quy định. 

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

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

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

mới đất nước như hiện nay nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân; thường 

xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở khu dân cư 

tự quản.  

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

dõi công tác giảm nghèo; tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc 

gia về giảm nghèo  đa chiều theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kịp thời 

triển khai phối kết hợp thực hiện xây dựng nhà Đại đoàn kết; Nhà tình thương, Nhà tình 

nghĩa đúng đối tượng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho gia đình chính sách; 

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

tuyên truyền công tác tham gia BHYT; kết hợp với nhà trường thực hiện tốt Nghị định 

86/205/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.  
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7. Các điểm trường tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảng dạy năm 

học 2019 – 2020; thường xuyên đeo bám vận động học sinh tái bỏ học ra lớp; làm tốt công 

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

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

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

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

chủ động thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên 

tai năm 2019, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây 

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

vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao. 

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

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

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

châm “Dân là  gốc, vì dân phục vụ”.  Công an, Quân sự xã chủ động tham mưu xây dựng 

và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo vệ an ninh trâṭ tư ̣  đã đề ra, nhất là trong các 

ngày lễ, tết; giữ vững trâṭ tư ̣an toàn xa ̃hôị  trên tuyến biên giới và làm tốt công tác đối 

ngoại với nước láng giềng Campuchia cũng như các xã nội địa. Tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát an ninh trật tự góp phần thực hiệc tốt chương trình mục tiêu “4 giảm”, nhất 

là giảm tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, luôn có kế hoạch phòng ngừa và ngăn chặn có 

hiệu quả tội phạm và tệ nạn xã hội.  

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

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

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

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

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

quyền theo Quyết định 4050-QĐ/TU; mỗi cán bộ phải gương mẫu đề cao tinh thần, trách 

nhiệm, phát huy hết năng lực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý 

nhà nước. 

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

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

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

lớn dẫn đến thành công trong việc phát triển kinh tế xa ̃hôị – quốc phòng an ninh  trong 6 

tháng cuối năm 2019. 

Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019  của Uỷ ban nhân dân xã Thành Long./. 

 

Nơi Nhận:                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

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

- Chi cục Thống kê huyện; 

- TT.ĐU; TT.HĐND xã; 

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