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

    XÃ THÁI BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:  91 /BC-UBND                                       Thái Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2019 

 BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội - Quốc phòng 

 An ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019 

 

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

đồng nhân dân xã Thái Bình. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo điều hành các ban ngành, 

các ấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh 06 

tháng đầu năm năm 2019 đạt kết quả như sau: 

 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

1/ Về kinh tế 

1.1. Về sản xuất Nông nghiệp: 

a/ Về trồng trọt: Tổng diện tích xuống giống các loại cây trồng vụ Đông Xuân  

755.89/1.057 ha, đạt: 71,51%.  

b/ Về chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trên gia cầm trong 06 tháng đầu năm ổn 

định, không xảy ra dịch bệnh. Ban chỉ đạo xã tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các hộ 

chăn nuôi cách phòng chống dịch bệnh và thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm 

phòng đầy đủ không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.  

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã 

chỉ đạo Thú y cùng với 6 ấp rà soát những hộ có chăn nuôi heo trên địa bàn xã; chuẩn 

bị phương án phòng chống dịch, hiện nay trên địa bàn xã không có xảy ra dịch tả lợn 

Châu Phi. 

Việc thực hiện dự án hỗ trợ bò sinh từ đầu năm đến nay: Ban quản lý dự án đã 

quản lý tốt dự án, đã bàn giao 05 con bò trong đó: 03 con bò con và 02 con bò mẹ (bò 

nền) cho hộ thứ 2. 

1.2. Về xây dựng cơ bản: 

 - Đã tất toán xong công trình: Đường ranh Thái Bình – An Bình (Trung tâm 

sinh học – Tổ 3 Bình Long).  

- Đang hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán: Công trình Cải tạo hội trường UBND xã; 

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

công an xã Thái Bình);  
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- Đang triển khai thi công: Đường tổ 1B (Hương lộ 2 đến đường đồng lúa tổ 

1B):Tổng mức đầu tư 1.343.794.000đ. Phân khai vốn đợt I-2019 số tiền 

630.000.000đ, giải ngân số tiền 93.000.000đ đạt tỷ lệ 14,76%  gồm: chí phí khảo sát, 

lập báo cáo KTKT 89.779.000đ, chi phí thẩm tra 4.000.000đ. 

1.3. Công tác xây dựng nông thôn mới: Tổ chức triển khai thực hiện QĐ 

192/QĐ-UBND tỉnh về ban hành quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2020 đến cán bộ công chức; Triển khai 

văn bản phân công thành viên BCĐ phụ trách tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới; 

Kiện toàn BCĐ, BQL xây dựng nông thôn mới xã năm 2019, Kế hoạch thực hiện duy 

trì và tiêu chí nâng cao theo Quyết định 192 của tỉnh. 

* Công tác tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019: Cuộc tổng điều tra dân số 

nhà ở trên địa bàn xã đã hoàn thành theo thời gian quy định. Kết quả, tổng số địa bàn 

đã điều tra 31 địa bàn/6 ấp, hộ đã điều tra 4.807 hộ với 15.922 nhân khẩu. 

1.4 Công tác Quản lý đất đai, xây dựng, môi trường 

Công tác quản lý đất công: UBND xã đã xin chủ trương đối với những thửa 

đất công manh mún, nhỏ lẻ, khó quản lý, nằm xen kẻ trong khu dân cư: Tuy nhiên, 

Phòng Tài nguyên và môi trường kết hợp UBND xã kiểm tra hiện trạng không đủ 

điều kiện thanh lý. Tiếp nhận giải quyết: 99 hồ sơ, trong đó: chỉnh lý biến động đất 

đai: 85 hồ sơ (gồm tặng cho, chuyển nhượng, kế thừa), đăng ký và cấp giấy chứng 

nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu: 12 hồ sơ; 

Thủ tục tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường: 02 hồ sơ. 

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản: Từ đầu năm 

2019 đến nay trên địa bàn xã Thái Bình không có trường  hợp khai thác, mua bán, 

vận chuyển khoáng sản trái phép, không có trường hợp cải tạo nuôi trồng thủy sản, hạ 

cấp đất. 

Công tác quản lý xây dựng:  UBND xã đã nhận được 10 trường hợp thông 

báo khởi công xây dựng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 

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

tra, nhắc nhở  hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, người dân thực hiện đúng cam kết, 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xử lý rác thải đúng quy định. 

1.5. Công tác tài chính, ngân sách: 

 - Về thu, chi ngân sách xã: Thu trong kỳ: 5.690.260.633đ. Chi trong kỳ: 

3.255.755.421đ.  

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

30/05/2019 trên địa bàn xã 475.331.014đ/1.055.000.000 đ, đạt: 45,05% Kế hoạch, 

trong đó, Thuế SDĐPNN: 15.284.902/30.000.000 đạt 50,94%; Thuế Môn bài: 

37.600.000/37.000.000 đạt 101,62%; Thuế GTGT: 258.504.112/580.000.000 đạt 

44,56%; Thuế Tài nguyên: 1.712.000/5.000.000 đạt 34,24%; Thuế tiêu thụ đặc biệt: 

9.900.000/43.000.000 đạt 23,02%; Phí, Lệ phí đạt: 95.850.000/210.000.000 đạt 
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45,64%; Thu khác tại: 56.480.000/150.000.000 đạt 37,65%. Ước thực hiện 06 tháng 

đầu năm 570.397.000/1.055.000.000 đạt 54,06% Kế hoạch. 

- Công tác vận động Quỹ vì người nghèo: Tính đến ngày 31/05/2019, tổng số 

tiền vận động được là: 21.260.000đ/100.003.000đ, đạt: 21,26%. Trong đó, Ấp Tam 

Hạp10.000.000đ /8.437.000đ đạt 118,53%; Ấp Bình Long: 11.260.000đ/10.254.000đ, 

đạt 109,81%. 

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

- Các Hợp tác xã: Các HTX DV Thủy lợi điều tiết nước đảm bảo phục vụ tốt 

đầy đủ về việc tưới tiêu phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã; Xử lý 

ngập úng tiêu thoát nước do mưa cục bộ làm ngập các cánh đồng lúa, mì  xung quanh 

và trên đầu nguồn kênh tiêu TN 13A. 

 Tăng cường công tác bảo vệ  kênh  mương, phối hợp xử lý 01 trường hợp: Cơ 

sở thu mua phế liệu lấn chiếm lưu không trên kênh TN17; UBND xã đã tiến hành 

nhắc nhở và cam kết không để rơi vãi vật liệu trên lưu không kênh và đường giao 

thông ấp Suối Muồn. 

- Tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng: Tổng nguồn vốn: 100.584.721.000 

đồng ; Vốn tự có: 7.479.700.000 đồng; Vốn huy động: 66.350.656.000 đồng; Vốn 

vay Trung ương: 25.500.000.000  đồng, Dư nợ cho vay: 89.084.490.000đ; Nợ quá 

hạn: 40.500.000 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 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Ký kết phát động thi đua năm 2019; Xét 

khen thưởng 21 tập thể và 63 cá nhân, công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 08 

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; Đề nghị UBND huyện khen thưởng cho 03 cá 

nhân, 04 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua do huyện tổ chức và đề nghị 

cấp trên tặng Huy chương bảo vệ Tổ quốc hạng III cho 01 cán bộ về hưu trên địa bàn 

xã. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ấp Tam Hạp ngày 06/01/2019. 

Tình hình Tôn giáo, dân tộc ổn định, 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 12 đợt. Số lượt điểm 

kiểm tra: 12 lượt quán cafe, 08 lượt nhà nghỉ, 12 lượt internet, kết quả không có 

trường hợp vi phạm. Triển khai kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, Vận động 3.846/3.846 hộ gia đình đăng ký 

xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019, đạt 100%; 6/6 ấp đăng ký giữ vững 
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danh hiệu ấp văn hóa; 07/07 cơ sở tôn giáo đăng ký danh hiệu “Cơ sở tín ngưỡng- tôn 

giáo văn minh”. 

Trung tâm VH-TT-HTCĐ xã phối hợp các ban, ngành thực hiện 14 chuyên đề 

học tâp cộng đồng, với 807 người tham dự; Lượt bạn đọc sách là: 217 lượt, Số lượt 

sách phục vụ bạn đọc tại chỗ 149 lượt; Sử dụng internet: 289  lượt người; Giới thiệu 

12 quyển sách trên đài truyền thanh. 

Tổ chức phục vụ văn nghệ các ngày Lễ, Hội nghị 12 cuộc với 108 tiết mục, 

340 người dự; Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh hoạt động thường xuyên, tổ chức giao 

lưu các Câu lạc bộ dưỡng sinh; 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. Tổ chức giải bóng chuyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 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; Tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân với 1.420 người tham dự. 

2.3.  Lĩnh vực thương binh Xã hội: 

UBND 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, đầy đủ, đúng quy định. 

Hướng dẫn làm hồ sơ Bảo hiểm y tế  cho 25 đối tượng (theo Quyết định 62, 290, 49, 

người có công); Hướng dẫn làm hồ sơ mai táng phí 36 đối tượng; Tổ chức họp xét  

trợ cấp BTXH cho người cao tuổi, người khuyết tật, người chăm sóc: 89 trường hợp, 

xác nhận giải quyết việc làm cho 55 lao động. Vận động xây 01 căn nhà Đại đoàn kết 

cho hộ nghèo ấp Bình Long, trị giá: 40.000.000đ. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019, UBND xã tham mưu Đảng ủy và phối kết 

các ngành đi thăm 11 đối tượng gia đình chính sách với số tiền: 5.500.000đ (kinh phí 

huyện), thăm các đảng viên 30 tuổi đảng trở lên với số tiền 13.400.00đ (kinh phí xã).  

Ngoài ra, UBND xã vận động mạnh thường quân thăm và tặng quà cho 76 đối tượng 

gia đình chính sách 76 phần quà với số tiền: 38.000.000đ; Tổ chức họp mặt cuối năm 

có 592 đối tượng chính sách với số tiền 77.300.000đ (trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 

59.200.000đ; vận động xã hội hóa: 18.100.000đ). Tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà 

01 chiến sỹ Điện Biên nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5. 

Vận động chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo tỉnh, hộ khó 

khăn với tổng số quà cấp 1.158 phần với số tiền 342.170.000đ;  Chi  tiền tết cho 156 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo tinh do ngân sách tỉnh chi trả số tiền 

111.000.000đ. 

Công tác trẻ em: Tổng số trẻ em : 3012 trẻ. Trong đó : trẻ em dưới 06 tuổi 

1.356 trẻ, trẻ em từ 6- 16 tuổi 1.666 trẻ (Nữ 0-6: 755; từ 6-16: 934); Làm thẻ BHYT 

trẻ em  dưới 6 tuổi: 141 thẻ;  Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2019, UBND xã 

tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vỉ trẻ em tặng 12 phần quà  trị giá: 

2.400.000đ cho trẻ em nghèo, khó khăn, khuyết tật. 
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2.4.  Công tác Giáo dục: Các trường đã tổ chức tổng kết năm học 2018-2019. 

Kết quả năm học như sau: 

- Mầm non: Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp 259/259 đạt tỷ lệ 100%, Tỷ lệ trẻ em 5 

tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 258/259 đạt tỷ lệ 99,6% 

- Tiểu học: Tỷ lệ trẻ em 06 tuổi ra lớp 1: 244/244 đạt tỷ lệ 100%; Tỷ lệ học 

sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 230/230 đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ học sinh 

tiểu học được đánh giá hoàn thành (Phẩm chất, năng lực) 1156/1160 đạt tỷ lệ 99,6%. 

- Trung học cơ sở: Tỷ lệ học sinh ra lớp 6: 166/166 đạt tỷ lệ 100%. Tổng số 

học sinh cuối năm là 594 em, kết quả cuối năm số học sinh đạt từ trung bình trở lện là 

565/594 đạt tỷ lệ 95,1%. Số học sinh bỏ học là 09 em, tỷ lệ 1,5%.  

2.5.Công tác y tế- Dân số & KHHGĐ, BHYT: 

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

tổng số người đến khám và điều trị là 3.025 lượt người; Số trẻ em dưới một tuổi tiêm 

uống đầy đủ 81 trẻ. Từ đầu năm 2019 đến nay tổng số người tiêm chủng UV2: 67 

người; Tổng số lam xét nghiệm tìm KSTSR: 100 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 28 ca, số ca mắc TCM 06 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 06 tháng có 09 trường 

hợp  uống thuốc tránh thai. 

- Bảo hiểm y tế: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến 31/5/2019: 

10.546/14.792 người, đạt: 71,3% (Không bao gồm lực lượng vũ trang và thân nhân 

Công an, Quân đội) 

2.6. Công tác Hội Quần chúng: Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm, các hội 

thực hiện tốt các hoạt động của Hội 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 06 tháng đầu 

năm 2019 có 11 người nước ngoài và người viêt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký 

tạm trú. Nhìn chung số đối tượng trên chấp hành tốt nơi địa phương cư trú, không 

phát hiện vi phạm; Vi phạm hành chính xảy ra 07 vụ 17 đối tượng ( 07 vụ 17 tên/ 16 

vụ 53 đối tượng, so với cùng kỳ giảm 09 vụ 35 đối tượng). Công an xã lập hồ sơ làm 

rõ ra Quyết định xử lý phạt tiền 07 trường hợp, với số tiền: 14.925.000 đồng; phạm 

pháp hình sự xảy ra trên địa bàn: 08 vụ/04 vụ, so cùng kỳ tăng 04 vụ; Quản lý hành 

chính: Giải quyết 506 trường hợp gồm: Tăng sinh, nhập lẽ, lập hộ mới, cấp giấy 

chuyển, điều chỉnh bổ sung, cấp lại, xóa khai tử, đổi sổ, chuyển trong xã…;  Lập hồ 

sơ gọi hỏi răn đe 38 đối tượng hệ các loại; Mời thử test 29 đối tượng hệ ma túy. Kết 

quả: Dương tính: 06 đối tượng, Công an xã ra Quyết định xử lý VPHC 06 đối tượng 
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với số tiền 750.000 đồng/01 đối tượng. Bên cạnh đó, UBND xã đã xây dựng và triển 

khai Kế hoạch chuyển hóa địa bàn đối với ấp Bình Hòa. 

 Công tác tuần tra truy quét và kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Phòng 

cháy chữa cháy: 447 cuộc với 2.179 lượt người tham dự. Nhắc nhở  nhiều xe chạy 

nhanh, chạy thành hàng 3… răn đe 07 đối tượng chạy xe đánh võng, lạng lách, quá 

tốc độ…Lập biên bản ra Quyết định xử phạt về TTATGT: 10 trường hợp xe mô tô vi 

phạm luật giao thông đường bộ; Phạt tiền 05 trường hợp với số tiền 4.500.000đ, cảnh 

cáo 05 trường hợp; lập hồ sơ răn đe 09 trường hợp có biểu hiện vi phạm trật tự 

ATGT…; Xây dựng phương án 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. 

3.2. Công tác quân sự quốc phòng: 

UBND xã thông qua kế hoạch xây dựng  LLDQTV năm 2019; Tổng kết công 

tác Quân sự - Quốc phòng năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; Thực hiện tốt 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân 

dân năm 2019 đúng luật định, đảm bảo chỉ tiêu trên; Phối hợp với Công an xã tổ chức 

thực hiện kế hoạch hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019;  Xây 

dựng và triển khai kế hoạch QBTS nắm địch SSCĐ bảo vệ an toàn các ngày cao 

điểm; Xây dựng kế hoạch huấn luyện cho LLDQ theo kế hoạch của trên. 

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

lượng DQTT đảm bảo số lượng theo quy định 21 / 21 đ/c đạt 100 % với chỉ tiêu, luôn 

đảm bảo vật chất và giáo án huấn luyện cho chiến sĩ; 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 sĩ trong LLVT xã và xây dựng đơn 

vị VMTD; Thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt cơ sở vật chất, bảo đảm chế độ tiêu 

chuẩn đến tận tay cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt việc mở sô theo dõi nội dung thu chi 

kinh phí của đơn vị, công khai đầy đủ trong đơn vị.  

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 đồng bộ 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 ANTT-TTATXH trên địa bàn xã. 

3.3 Công tác tư pháp, hộ tịch  

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

văn bản, trong đó Nghị quyết HĐND xã 12 văn bản,  Quyết định UBND xã 0; hết 

hiệu lực: 11 văn bản; hết hiệu lực một phần: 01 văn bản, sửa đổi bổ sung: 0 văn bản. 

Công tác hòa giải cơ sở: Tiếp nhận 06 đơn, đã tổ chức hòa giải 06 đơn, kết quả  

hòa giải thành 05 đơn, không thành 01 đơn. 

Công tác Hộ tịch: Đăng ký khai sinh 215 trường hợp (110 nam, 105 nữ); Đăng 

ký khai tử 57 trường hợp (29 nam, 28 nữ); Đăng ký kết hôn 73 đôi; Nhận cha, mẹ, 
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con: 05 trường hợp; Cải chính, bổ sung hộ tịch: 32 trường hợp; Xác nhận tình trạng 

hôn nhân: 287 trường hợp (64 kết hôn trong nước, 07 kết hôn với người nước ngoài; 

216 bổ sung hồ sơ khác). Trích lục hộ tịch bản sao 1.132 trường hợp.  

Công tác chứng thực: Chứng thực chữ ký 225 trường hợp, lệ phí 2.250.000 

đồng; Chứng thực sao y: 3.410 trường hợp, lệ phí:  8.962 văn bản, lệ phí 24.392.000 

đồng; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 97 trường hợp, lệ phí: 5.550.000đ. 

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

phí: Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch  số 13/KH-UBND ngày 11/02/2019 

về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Triển khai ra cán bộ, công chức 

thực hiện tốt việc kê khai tài sản theo quy định; Các ban ngành đoàn, đoàn thể thực 

hiện nghiêm túc về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, quy chế tặng quà, nộp lại quà 

theo quy định. 

3.4. Công tác CCHC: UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 25/KH-UBND 

ngày 25 tháng 02 năm 2019, tuyên truyền Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC 

năm 2019 triển khai ra cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, các ấp thực hiện 

theo kế hoạch. 

Triển khai thực hiện nghị định 61/2018-NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng ban hành quy chế tổ chức, hoạt 

động của bộ phận, triển khai toàn thể CBCC, các ngành và công dân. 

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

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

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

điện tử Tây Ninh, hopkhonggiay, phần mềm eoffice do Sở Thông tin và truyền thông 

triển khai. 

3.5. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị: Trong 06 tháng đầu năm, 

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy 

định và quy chế đề ra, hàng tháng đều ban hành lịch tiếp dân và được thông báo rộng 

rãi để người dân biết, liên hệ khi cần thiết. Tổng số đã tiếp 08 lượt dân, tiếp nhận 06 

đơn (trong đó có 05 đơn xin giải quyết lĩnh vực đất đai, 01 đơn khiếu nại). UBND xã 

đã tổ chức hòa giải thành 05 đơn, 01 đơn khiếu nại chuyển UBND huyện giải quyết 

do không thuộc thẩm quyền. 

3.6. Công tác tuyên truyền: 

- Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL xã thực hiện tuyên truyền trực tiếp 

(Luật ATVSTP; Luật tiếp cận thông tin; Luật xử phạt hành chính; Luật đất đai; Luật 

Thi hành án hình sự) được 23 cuộc với 1.051 lượt người tham dự.  

- Tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, ấp về tình hình tình hình tội phạm 

trộm cắp tài sản, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tội phạm ma túy và tác hại của 

chất ma túy, cách  nhận biết và phòng ngừa, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm 

xâm hại tình dục trẻ em, tình hình TTATGT; trộm cắp tài sản…, được 22 cuộc với 
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thời lượng 25 phút/01 cuộc. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền 

PCTP, tình hình TTATGT ấp Suối Dộp, Tam Hạp, Bình Hòa, Bình Long với 274 

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;  

- Công tác tuyên truyền thông giáo dục sức khỏe: Giáo dục sức khỏe tại trạm, 

hộ gia đình và tại cộng đồng 06 cuộc với 405 lượt tham dự; tổ chức phát thanh tuyên 

truyền về việc triển khai thực hiện các chương trình, họat động y tế tại địa phương 

cũng như tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các kiến thức về truyền 

thông giáo dục sức khỏe, đảm bảo thực hiện 24 lượt/6tháng. 

Tuyên truyền Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới: 5 cuộc có 323 

người dự; Tham dự tập huấn về giới do sở tổ chức. 

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền 

tình hình KTXH-QPAN, BHYT, PCTP, ATGT, PCCC, bộ tiêu chí XD NTM nâng cao, 

cổng dịch vụ công trực tuyến Tây Ninh, Tuyên truyền, phổ biến các dịch vụ điện, … 07 

cuộc với 679 người tham dự, phát 460 tờ rơi. 

II. Nhận xét, đánh giá chung: 

Trong  06 tháng đầu năm 2019, cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể xã, 

các ấp trên địa bàn của xã đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà 

nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác an sinh xã hội, xây dựng chính 

quyền được thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, tham gia các 

giải thi đấu đều đạt giải.  

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 quốc phòng - an ninh được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, công tác 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. 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, không có dịch tả lợn Châu phi xảy ra trên địa bàn xã. 

Quy chế dân chủ tiếp tục được phát huy, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri được thực hiện tốt. 

* Nguyên nhân đạt được:  

Được 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 
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Thu ngân sách đạt theo kế hoạch còn thấp so với cùng kỳ, trong đó có một số 

chỉ tiêu thuế còn đạt thấp như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế Tài nguyên, thu khác tại 

xã, 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; phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ. 

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

theo kế hoạch Hội cấp trên đề ra. 

*Nguyên nhân 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. Phạm pháp hình sự tăng một phần do ý thức người dân còn chủ quan trong việc 

bảo vệ tài sản dẫn đến tội phạm lợi dụng để trộm cắp, hành vi phạm tội ngày càng 

tinh vi. 

PHẦN II 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

1. Về kinh tế: 

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

cường công tác tuyên truyền, quản lý thu, chống thất thu không để nợ đọng thuế;  

quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi, nhất là tập trung các chỉ tiêu thuế còn thấp, phấn 

đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, quy chế chi 

tiêu nội bộ. 

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

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

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

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

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

công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công trên địa bàn xã. 

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

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

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, chủ động rà soát tình hình dịch tả lợn Châu phi ở các 

khu vực trọng điểm chăn nuôi gia súc, gia cầm, nơi có ổ dịch cũ, nơi có nhiều nguy 

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

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

hoạch tiêu độc, khử trùng… 

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

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

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

trồng không để phát tán diện rộng. Tiếp tục công tác chuyển giao kỹ thuật của các 
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chương trình đến nông dân theo kế hoạch của huyện; phát triển mô hình trang trại 

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

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

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

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

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

trường tại địa bàn theo thẩm quyền. 

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

động phong trào thi đua trong công tác xây dựng NTM gắn với hoạt động phong trào 

“TDĐK XDĐSVH” ở khu dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện nâng chất các tiêu chí 

đã đạt theo bộ tiêu chí nâng cao của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Nội vụ, văn hóa xã hội:  

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

hành chính năm 2019; Tiếp tục triển khai Nghị định 61/2018-NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. Phối hợp với UB MTTQ xã và các đoàn thể, các ấp tổ chức cuộc bầu 

cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức mừng Thọ, chúc Thọ Người cao tuổi 

nhân ngày 01/10/2019. 

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

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

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

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

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

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

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

bộ, đàn ca tài tử, văn nghệ quần chúng, văn nghệ người cao tuổi sinh hoạt thường 

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

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

công, hộ nghèo, đối tượng BTXH năm 2019. Tổ chức họp mặt gia đình liệt sỹ, 

thương bệnh binh nhân ngày 27/7. 

2.3. Giáo dục: Các điểm trường tổ chức trực hè theo quy định, đảm bảo cơ sở 

vật chất chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019-2020. 

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

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

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

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

gia súc… Chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Tiếp tục tuyên truyền nâng 

cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. 

3. Bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: Nâng cao chất lượng 

hoạt động của lực lượng công an, Quân sự trong công tác đảm bảo ANTT ở địa 
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phương. Tập trung củng cố lực lượng công an, Quân sự, lực lượng thường trực, đội 

tuần tra nhân dân, phối hợp với MTTQ củng cố tổ DCTQ. Công an xã đẩy mạnh 

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

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

lập hồ sơ đưa đối tượng giáo dục tại xã đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019.  

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

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

năm 2020;  Công tác giáo dục Quốc phòng cho đối tượng 4, đối tượng 5. Duy trì 

nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; Phối 

hợp công an giữ gìn ANCT-TT.ATXH trên địa bàn, tập trung tăng gia sản xuất nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho Dân quân thường trực.  

5. Tư pháp: Tham mưu tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm Pháp luật 

mới ban hành, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hòa 

giải cơ sở trên địa bàn xã. 

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

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

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

bệnh trên địa bàn ấp, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi; Tập trung tuyên truyền xử lý 

rác thải, phòng chống dịch cúm gia cầm, phối hợp thực hiện tiêu độc khử trùng. Tăng 

cường công tác đảm bảo An ninh trật tự, đồng thời tập trung tổ chức triển khai thực 

hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ KTXH-QPAN trên địa bàn xã năm 2019; chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo 

kết thúc nhiệm kỳ trước nhân dân. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội - 

Quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06  tháng cuối năm 

2019 của Uỷ ban nhân dân xã Thái Bình.  

Nơi nhận:              CHỦ TỊCH 
- UBND huyện;   

- Phòng TC-KH huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- TT UBND, UB MTTQ xã;                                                                

- Trưởng ấp các ấp; 

- Lưu VT 

          Lê Thị Thu Hương    
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