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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

 và Kế hoạchtriển kinh tế - xã hội  năm 2019 

  

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân xã, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 

năm 2018; 

Thực hiện Quyết định số: 21/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân xã An Bình về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội QP - AN năm 

2018  trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển KTXH-QPAN năm 2018 như sau:  

* Đặc điểm địa lý: 

An Bình là xã nội địa của huyện Châu Thành với tổng diện tích đất tự nhiên 

2184,24 ha. Toàn xã có 04 ấp, dân số 1619 hộ, với 5910 khẩu với 51 tổ dân cư tự quản. 

Phía đông giáp xã Thanh Điền, phía tây giáp xã Trí Bình,phía bắc giáp xã Thái Bình, 

phía nam giáp sông Vàm Cỏ đông và xã Ninh Điền.  

Về tín ngưỡng: có 03 tôn giáo gồm Phật giáo chiếm 14,42%, Cao Đài chiếm 8,86 

% và Thiên Chúa giáo 0,4 %. 

Về Kinh tế: nông nghiêp̣ chiếm khoản 95%, còn lại là một số ít doanh nghiệp nhỏ 

lẽ, đang có xu hướng gia tăng tỉ troṇg công - thương nghiêp̣ và giảm dần tỉ troṇg nông 

nghiêp̣ trong cơ cấu kinh tế. 

Trong năm thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣phát triển kinh tế xa ̃hôị của xa ̃đa ̃trải qua những 

khó khăn, thách thức, trong đó có những bất lơị ngoài khả năng dư ̣báo . Song UBND xã 

đa ̃đoàn kết , chung sức chung lòng tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ các nhiệm vụ được giao với 

quyết tâm cao đẩy nhanh tốc đô ̣phát triển , rút ngắn khoảng cách so với các xã khá c 

trong huyêṇ. 

 

PHẦN I 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH TẾ XÃ HỘI, XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2018 

I. Các chỉ tiêu chủ yếu: Đạt 9/9 chỉ tiêu. 

1. Chỉ tiêu kinh tế: Đạt 2/2 chỉ tiêu 

- Tổng diện tích gieo trồng: 3.750/3720 ha  ( so với Kế hoạch đạt 100,80%) 

- Ngân sách: 

+ Tính đến ngày 15/12/2018:  Thu ngân sách đạt 261.850.343đ/225.000.000đ đạt 

116% so với KH huyện giao 



+  Chi ngân sách:  Đảm bảo việc chi theo đúng các quy định hiện hành. 

2. Chỉ tiêu xã hội: Đạt 6/6 chỉ tiêu. 

- 4 điểm trường đạt chuẩn quốc gia, giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục 

mầm non trẻ 5 tuổi,giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

- Số trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 98 % (KH trên 

95%). 

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: đaṭ 84,84% (KH trên 75%), đảm bảo việc bình 

xét gia đình văn hóa đúng chất lượng, giữ vững xã văn hóa nông thôn mới.  

- Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa: 4/4 ấp giữ vững ấp văn hóa.  

- Xây tặng 9 căn nhà đại đoàn kết. 

- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018: 0,31 % (KH dưới 0,81%). 

3. Chỉ tiêu môi trường: Đạt 1/1 chỉ tiêu. 

- Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh: 

+ Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 100%. 

+ Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh: 100%. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG : 

1. Về kinh tế : 

1.1. Tình hình sản xuất nông nghiệp (trồng trọt): 

a/Về trồng trọt: 

- Tổng diện tích gieo trồng năm 2018  là 3750/3720  ha, đạt 100,80% so với kế 

hoạch năm , so với cùng kỳ 3750/3722 đạt 100,75%, năng suất bình quân 6,800 tạ/ ha ( 

NSBQ tăng 2,67 tạ/ha so với cùng kỳ).  

- Tổng diện tích thu hoạch 3750 /3750 ha đạt 100 % diện tích gieo trồng/ năm , 

đạt 100,80% so với kế hoạch năm NSBQ 6,800 tạ/ ha ( NSBQ tăng 2,67 tạ/ha so với 

cùng kỳ).  

Mô hình liên kết 4 nhà: tiếp tục thực hiện mô hình liên kết thâm canh cây lúa 

theo hướng Vietgap, qua 02 vụ đã vận động được 112 hộ dân tham gia mô hình, tổng 

diện tích 315 ha, lúa giống 30 tấn lúa ; phân bón 110 tấn.   

Công tác khuyến nông:  

 Phối hợp HND xã và Trạm khuyến nông tổ chức 08 buổi tập huấn với 410  lượt 

nông dân tham dự , đồng thời lồng ghép triển khai một số mô hình làm ăn có hiệu quả 

vận động nông dân thực hiện.  

Phối hợp doanh nghiệp và HND xã, tổ chức triển khai một số chính sách thu mua 

sản phẩm lúa vụ Đông Xuân 2018.  

Tổ chức thực hiện trình diễn nhân giống lúa 5451 được 10  ha  và 01 ha mì giống 

kháng bệnh khảm lá.  

Phối hợp ban ngành ấp Thanh An  - Thanh Bình tổ chức lấy ý kiến nhân dân 4 

trường hợp xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa ( từ cây lúa sang trồng dừa 

xiêm, cây ăn quả ) diện tích 3,5 ha. 

Tổ chức cho nông dân đăng ký sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGap tổng diện tích 

150 ha, trình diễn 50ha lúa chất lượng cao  và nhân giống lúa 5 ha trên địa bàn ấp Thanh 

An. 



b/ Lĩnh vực chăn nuôi : 

Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2018 là 44.746 con. Trong đó; 

  Gia súc: 2496/2000 con, tăng 496 con và đạt tỷ lệ 124,8% so với kế hoạch; tăng 

222 con và  đạt tỷ lệ 109,76%   so với cùng kỳ;  

 Gia cầm 42.250/40.000 con, tăng 2250 con và  đạt tỷ lệ 105,62%  so với kế 

hoạch; tăng 4780 con và đạt tỷ  lệ 112,75% so với cùng kỳ) 

Triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc – gia 

cầm năm 2018 như:  Triển khai kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng năm 2018 và 

phòng chống dịch tả lợn Châu Phi  được 35 lit thuốc sát trùng, tương dương 70.000 m
2 

cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên điạ bàn xã. Thực hiện tiêm phòng bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm được 8235 con (H5N1 cho đàn gia cầm được 7050 con gia cầm; 

tiêm phòng bệnh trên đàn gia súc: 1185 con).  

Quản lý tốt đàn bò các dự án và thường xuyên kiểm tra các hộ chăn nuôi. Trong 

năm đã tổ chức thanh lý 02 con bò dự án ( 01 bệnh chết và 01 con già yếu) với tổng số 

tiền 10.000.000 đồng. Duy trì bò dự án 33 con. 

Duy trì hoạt động HTX DVNN: trong năm thực hiện tốt công tác quản lý và điều 

tiết nước đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. 

Tổ chức triển khai thi công các công trình thủy lợi: 

-Nâng cấp tuyến kênh TN 17-19 dài 500 m và đưa vào sử dụng . 

- Kiên cố hóa kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền đang thực hiện 100% khối lượng. 

- Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa đang triển khai thi công đang thực hiện 

100% khối lượng. 

- Nạo vét kênh Lớn(giai đoạn I) đang thực hiện đạt 100% khối lượng. Chuẩn bị 

nghiệm thu. 

-Vận động nhân dân nạo vét mương, đặt cống qua đường đảm bảo thông thoáng 

dòng chảy dài 1300 m với tổng số tiền 7.000.000 đồng.  

- Vận động mạnh thường quân và nhân dân ấp An Điền và Thanh An thực hiện 

chương trình thắp sáng đường quê 7 tuyến đường với chiều dài 4,8 km với tổng số tiền 

73.000.000đ. 

c. Môi trường: 
Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi 

trường, chấp hành tốt Luật bảo vệ môi trường.  

Phối hợp ban ngành đoàn thể xã, ấp kiểm tra nhắc nhỡ các hộ chăn nuôi, sản xuất 

kinh doanh thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường. Kết quả: được 12 cuộc; tham mưu 

UBND xã xử phạt vi phạm hành chính 1hộ; nhắc nhỡ lập biên bản đình chỉ 1 trường 

hợp tự ý xây dựng lò hầm than khi chưa có hồ sơ xin phép được phê duyệt.  

Phối hợp đoàn kiểm tra huyện Châu Thành kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ 

môi trường của  4 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã An Bình. Nhìn chung các 

cơ sở điều thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

Phối hợp các ấp vận động nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát hoang: các nhà 

văn hóa ấp, các tuyến đường chính, đường ngõ xóm, vận động người dân thực hiện tốt 

việc xử lý rác thải hộ gia đình. 



d. Nuôi trồng Thủy sản:Duy trì nuôi trồng Thủy sản hiện tại: 35,6 ha. 

1.2. Công tác phòng chống thiên tai: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai  

trên địa bàn xã An Bình năm 2018. Phối hợp Phòng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn huyện tổ chức giải ngân hỗ trợ thiệt hại thiên tai năm 2015, năm 2017 cho người 

dân địa phương. Triển khai thực hiện kế hoạch thu quỹ PCTT năm 2018 đạt chỉ tiêu đề 

ra. 

1.3.  Lĩnh vực quản lý đất đai: 

- Chuyển QSDĐ: 129 hồ sơ; Cấp mới: 28 hồ sơ; Cấp đổi: 90 hồ sơ; Chuyển mục đích: 

12 hồ sơ; Đính chính trong giấy CN QSDĐ: 178 hồ sơ.  

- Kết hợp với tòa án huyện tiến hành định giá tài sản được 11 trường hợp. 

1.4. Nông thôn mới: Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời 

của BCĐ nông thôn mới cùng với sự đoàn kết của các ban ngành đoàn thể và các ấp đã 

giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được theo các văn bản hướng dẫn 

mới. Kết quả: Đến nay đã hoàn chỉnh hồ sơ 19/19 tiêu chí gửi về BCĐ huyện, các ngành 

chuyên môn huyện thẩm định và công nhận. 

 1.5. Xây dựng cơ bản: 

- Công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang 2018 có 01 công trình đường  hẻm 

7,9,23 ấp An Điền xã An Bình đã tất toán. 

-  Trong năm 2018 UBND xã An Bình được UBND huyện Châu Thành phân khai 

vốn 03 công trình thủy lợi nguồn vốn duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông 

nghiệp nông thôn. 

- Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt đầu tư mới 

năm 2018 là 05 công trình gồm: 

+ Thanh An: Kiên cố hóa kênh TN17-16-5B ấp Thanh An (đoạn cuối). 

+ Thanh Bình: Kiên cố hóa kênh 17-24-3-9 ấp Thanh Bình. 

 + An Hòa: Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa (đoạn cuối). 

 + An Điền: Đường hẻm số 26 ấp An Điền ( trục chính nội đồng). 

+  Đường hẻm số 9 nối cánh đồng ấp Thanh An-An Điền. 

* Tiến độ thực hiện và giải ngân KH vốn: 

- Tiến độ thực hiện: 

+ Công trình Nạo vét kênh tiêu Rỗng Lớn xã An Bình ( giai đoạn I) chuẩn bị 

nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền xã An Bình chuẩn bị 

nghiệm thu đưa vào sử dụng.  

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa xã An Bình chuẩn bị 

nghiệm thu đưa vào sử dụng.  

-Tổng nguồn vốn phân khai năm 2018: 1.380.000.000đ. 

+ Công trình Nạo vét kênh tiêu Rỗng Lớn xã An Bình ( giai đoạn I): 

520.000.000đ. 

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền xã An Bình: 

605.000.000đ. 

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa xã An: 255.000.000đ. 



- Kết quả giải ngân: 1.380.000đ đạt 100% so với kế hoạch vốn. 

+ Công trình Nạo vét kênh tiêu Rỗng Lớn xã An Bình ( giai đoạn I): 

520.000.000đ đạt 1000%. 

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền xã An Bình: 

605.000.000đ đạt 100%. 

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa xã An: 255.000 

1.6 Công tác thu ngân sách Tính đến ngày 15/12/2018:  Thu ngân sách đạt 

261.850.343đ/225.000.000đ đạt 116% so với KH huyện giao 

2/ Văn hoá – Xã hội : 

2.1.  Văn hóa – thông tin – TDTT- và truyền thanh: 

   * Công tác Tuyên truyền, Trang trí:  

- Tuyên truyền rộng rãi trên đài trạm và 04 cụm truyền thanh ấp Tuyên truyền 

Luật nghĩa vụ quân sự; phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về học tập làm theo 

tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí;  về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam ; tuyên truyền An toàn 

giao thông; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền về các ngày lễ lớn 

trong năm 2018.... 

- Cắt dán trang trí: 41 phong chữ, 53 băng ron. 

- Cộng tác đài huyện được 33 tin. 

* Phong trào " TDĐKXDĐSVH" 

- Hộ gia đình đăng ký danh hiệu" Gia đình văn hóa" 1709 hộ. Kết quả: 1450/1709 

hộ đạt chiếm tỷ lệ 84,84%. 

- 4/4 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa đạt tỷ lệ 100%. 

 * Hoạt động Văn hóa, văn nghệ: Tổ chức Hội thi “ Tiếng hát mùa xuân” xã An 

Bình năm 2018; Tổ chức liên hoan đờn ca tài tử cải lương. Tham gia các hội thi do 

huyện Châu Thành tổ chức như: Tiếng hát mùa xuân, kết quả đạt giải ba toàn đoàn,  hội 

thi “Hoa phượng đỏ” huyện Châu Thành, kết quả đạt giải khuyến khích, liên hoan đờn 

ca tài tử cải lương, kết quả đạt giải nhất toàn đoàn. 

* Hoạt động Thể dục Thể thao: Tổ chức thành công 13 cuộc giao lưu bóng đá, 

bóng chuyền; Tổ chức 3 giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền và chạy Việt dã. Tham gia 

giải bóng chuyền huyện Châu Thành năm 2018. 

* Hoạt động Học tập cộng đồng: Trong năm Trung tâm VHTT-HTCĐ xã đã kết 

hợp các ngành có liên quan tổ chức 17 chuyên đề trên lĩnh vực văn hóa, đời sống, kinh 

tế, môi trường... với 760 lượt người tham dự 

* Hoạt động Tủ sách: Thường  xuyên phục vụ bạn đọc tại chỗ tổng cộng: được 

879 lượt.  

* Công tác kiểm tra: Trong năm tổ kiểm tra liên ngành VH -XH đã tổ chức kiểm 

tra các hoạt động Văn hóa và dịch vụ Văn hóa trên địa bàn xã được 9 cuộc tại điểm (nhà 

nghỉ, internet). Kết quả: không vi phạm. 

2.2. Giáo dục: 

Tổ chức tổng kết năm hoc̣ 2017 - 2018 đúng kế hoac̣h. Chất lượng công tác dạy và 

học được đảm bảo theo đúng quy định. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ hoàn thành 



chương trình tiểu học đạt 100% và tỷ lệ phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi đạt 100%, tỷ lệ phổ 

cập THCS đạt tỷ lệ 90,2% . Tổ chức phân luồng hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp. 

Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT tại các điểm trường đạt 100%. Đảm bảo cơ sở vật chất 

cho việc khai giảng năm học mới.  

2.3. Công tác chính sách – xã hội: 

* Công tác lao động, việc làm: Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 711 lao 

động . Hoàn thành điều tra cung cầu lao động năm 2018  và  tiêu chí số 12 lao động có 

việc làm thường xuyên trên địa bàn xã. 

 - Mở 02 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 60 học viên. 

* Công tác chăm lo gia đình chính sách: Chi trả trơ ̣cấp hàng tháng cho 92  

ĐTCS với số tiền : 144,382,545 đ. Sao kê 5 đối tượng với tổng số tiền là 8.333.000đ. 

Làm hồ sơ mai táng phí cho 06 đối tượng chính sách gửi về huyện. 

- Tiền tết tỉnh tặng cho 272 đối tượng GĐCS, QLCT với tổng số tiền là 

162.000.000đ 

- Tiền tết chủ tịch nước tặng cho 157 đối tượng GĐCS, QLCT với tổng số tiền là 

42.400.000đ 

- Sao kê tiền tết tỉnh 6 đối tượng với tổng số tiền là 3.600.000đ. Sao kê tiền tết 

trung ương 4 đối tượng với tổng số tiền là 800.000đ 

- Chi bổ sung tiền tết tỉnh cho 4 đối tượng QLCT với tổng 2.400.000đ 

- Họp mặt tết 255 đối tượng GĐCS với tổng số tiền là 25.500.000đ. 

- Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân lễ kỷ niệm ngày 27/7. 

- Tiền Chủ tịch nước tặng nhân 27/7  cho 60 đối tượng chính sách với số tiền 

12.600.000đ. Tiền Chủ tịch tặng nhân 27/7  cho 84 đối tượng thân nhân liệt sĩ hưởng 

quyền lợi chính trị với số tiền 16.800.000 đ. Tiền tỉnh  tặng nhân 27/7  cho 79  đối 

tượng hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ với số tiền 39.500.000đ. 

 - Phối hợp với UBND tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho 3 đối tượng chính sách với 

số tiền 4.500.000đ. 

- Phối hợp với UBND huyện thăm hỏi và tặng quà cho 5 đối tượng chính sách với 

số tiền 2.500.000đ. 

- UBND xã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 4 đối tượng chính sách với số tiền 

1.200.000 đ. 

- Tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho 20 đối tượng chính sách với tổng số 

tiền 2.400.000đ. 

- Cấp 161 thẻ BHYT cho GĐCS. 

* Công tác bảo trợ xã hội 

- Nhận chi trả trợ cấp hàng tháng  cho  263 đối tượng. với số tiền 107.055.000đ. 

Sao kê tháng: 4 đối tượng với tổng số tiền là 2.700.000đ.Làm hồ sơ mai táng phí cho 10 

đối tượng bảo trợ xã hội. Chi trả tiền mai táng phí cho 4 đối tượng BTXH với tồng số 

tiền 21.600.000đ. Làm 40 hồ sơ BTXH gửi về huyện. Cấp 102 thẻ BTXH. 

* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 

Tổng số trẻ em: 1487 , Trong đó:  

- Trẻ em dưới 06 tuổi: 607 



- Trẻ em từ 06 – 16 tuổi: 880. 

- Cấp mới: 96 thẻ (lý do: mới sinh) 

* Công tác giảm nghèo: 

- Hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018. Kết quả: 

+ Hộ nghèo: 15 hộ với 25 khẩu. 

+ Cận nghèo: 27 hộ với 71 khẩu. 

+ Hộ nông lâm ngư nghiệp: 32 hộ với 98 khẩu. 

* Công tác khác:  

  Vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà : Trong năm vận động được 20 chiếc xe 

đạp, 1000 cuốn tập, 50 bộ sách giáo khoa, 500 bánh trung thu và 1382 phần quà với 

tổng trị giá 437.650.000 đ. 

2.4. Y tế, dân số: 

Đảm bảo tốt chế độ trực và khám chữa bệnh cho nhân dân ở địa phương, các 

chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và KHHGĐ, vệ sinh an 

toàn thực phẩm được duy trì và thực hiện thường xuyên. Công tác phòng chống dịch 

bệnh, vệ sinh môi trường, chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt . Duy trì giữ 

vững tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tăng dân số  tự nhiên trong năm 2018 là 0,89% , tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 14,14%. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 

90,54 %. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2018: 5125/5910 đạt 86,71% 

Kết quả trong năm 2018, khám chữa bệnh được 2521 lượt người. 

Công tác phòng chống dịch bệnh: 26 ca( Sốt xuất huyết: 6 ca, tay chân miệng: 20 

ca). 

3. An ninh – Quốc phòng – Tư pháp: 

3.1. Công an (Tính  đđến ngày 25/10/2018): 

* ANCT: Ổn định.   

* Vụ việc có dấu hiệu vi phạm  hình sự: xảy ra 02 vụ (So cùng kỳ năm 2017 

giảm 01 vụ). 

*TTAT xã hội:  Xảy ra 29 vụ, 41 đối tượng (so với năm 2017 giảm 01 vụ). 

Trong đó: 

Công an xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23 vụ 35 trường hợp với số 

tiền 43.200.000 đ. Tham mưu UBND xã xử lý 05 trường hợp với số tiền 12.500.000đ, 

tham mưu UBND huyện xử lý 01 trường hợp với số tiền 7.500.000đ. Tổng số tiền phạt 

63.200.000đ.  

* Tình hình trật tự ATGT: 

- Tình hình tai nạn giao thông: không xảy ra . 

- Va quẹt giao thông: Xảy ra 01 vụ làm hư hỏng 01 xe mô tô, bị thương 01 

người.(giảm 02 so với  năm 2017) 

-Tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT: Được 491 cuộc, với 1844 lượt 

đ/c tham gia kết quả : Lập biên bản 25 trường hợp vi phaṃ TTATGT . Công an xã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp với số tiền 17.120.000đ (đã chấp 

hành 12.170.000đ). 



* Công tác đấu tranh triệt xóa: 

- Công an xã lập 6 kế hoạch, triệt xóa 6 điểm, bắt 29 đối tượng . 

- Bắt 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy,đối tượng: Nguyễn Trung Mỹ- ấp 

Thanh An( đã bàn giao cho công an huyện thụ lý). 

- Hỗ trợ công an huyện bắt 01 vụ vận chuyển pháo nỗ. 

* Công tác phòng ngừa nghiệp vụ: Tổ chức tuần tra vũ trang được 382 cuộc với 

2296 đ/c tham gia. Kết quả: giải tán 09 nhóm thanh niên tụ tập về khuya, giải tán 16 

xòng đánh bạc ăn tiền nhỏ, 01 rào chắn đá gà. 

- Công an xã lập hồ sơ gọi hỏi, răn đe các hệ loại đối tượng được 69 hồ sơ. 

- Công tác quản lý đối tượng ma túy: 22 đối tượng. 

- Công tác áp dụng Nghị định 111/2013/NĐ-CP:Lập hồ sơ áp dụng 5 đối 

tượng(đã chấp hành xong 4, còn đang quản lý 01). 

- Công tác áp dụng Nghị định 221/2013/NĐ-CP:Lập hồ sơ áp dụng 4 đối tượng). 

* Hoạt động của lực lượng tuần tra nhân dân: Huy động 365 lượt với 1460 đ/c 

tham gia công tác tuần tra đảm bảo trật tự ATGT và tuần tra vũ trang. 

Duy trì họp Ban điều hành mô hình toàn dân tham gia tố giác truy bắt tội phạm 

04 ấp. Trong năm  mô hình tích cực hoạt động nắm bắt tình hình cung cấp được 68 tin 

về ANTT. 

3.2. Quân sự - quốc phòng: 

* Công tác quốc phòng địa phương: 

Duy trì quân số trực SSCĐ và tích cực chủ động tham gia phòng chống, khắc 

phục hậu quả lũ lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn xã. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 

QS-QP năm 2018. 

Tham gia đầy đủ các Hội nghị do cấp trên và UBND xã tổ chức. 

Triển khai và sơ kết kế hoạch phối hợp liên ngành làm công tác dân vận năm 

2018 trên địa bàn 04 ấp. Kết quả: Trong 10 ngày ra quân đã huy động được 1209 ngày 

công lao động. Tổ chức rong cây, phát hoang các tuyến đường ở 4 ấp với tổng chiều 

dài 19.100 m. Phối hợp ban ngành đoàn thể xã, ấp tổ chức nạo vét kênh, mương nội 

đồng với tổng chiều dài 1000 m.  

* Nhiệm vụ SSCĐ:  Duy trì nghiêm nhiệm vụ SSCĐ đã tổ chức quán triệt, lập kế 

hoạch triển khai phối hợp chặt chẽ với LLCA nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên địa 

bàn bảo vệ các cao điểm và các ngày lễ lớn trong năm. Trong năm 2018 đã phối hợp với 

lực lượng công an tổ chức tuần tra truy quét được 121 cuộc có 1075 đ/c tham gia. 

* Xây dựng lực lượng : 

- Tổng lực lượng dân quân xã: 129/129 so với kế hoạch huyện giao đạt  100%. 

* Công tác tuyển quân: 

Tổ chức lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ và tổ chức lễ giao quân năm 

2018, kết quả 9/9 thanh niên, đạt 100% so với chỉ tiêu. Tổ chức đón rước 09 quân nhân 

xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức đăng ký NVQS, DQTV, PTKT của nền kinh tế 

quốc dân năm 2018. Kết quả: 43/43 thanh niên đăng ký, đạt 100%.  Tổ chức khám sơ 

tuyển NVQS năm 2018, kết quả: 74/74 thanh niên tham gia khám đạt tỷ lệ 100%. Tổ 



chức tiêu chuẩn chính trị cấp xã năm 2018, kết quả: 33/33 đủ điều kiện khám sức khỏe 

tại huyện. 

* Công tác bảo đảm hậu cần:  

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý cơ sở vật chất hậu cần, bảo đảm đầy đủ tiêu 

chuẩn chế độ cho dân quân.  

- Thực hiện tốt kế hoạch “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch 

đẹp” theo kế hoạch. 

3.3. Công tác tư pháp: 
* Công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong năm tiếp nhận 07 đơn 

khiếu nại về lĩnh vực đất đai. Tiến hành tham mưu lãnh đạo tổ chức hòa giải thành 02 

đơn, 02 đơn chuyển về tòa án giải quyết, hiện tồn 03 đơn( đang xác minh). 

* Công tác Hộ tịch: 

 Đăng ký khai sinh: 200 trường hợp; Khai tử: 28 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 34 

đôi; Trích lục hộ tịch bản sao: 275 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân: 137 

trường hợp.  

* Công tác chứng thực: 

 Chứng thực hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 98 trường hợp; Chứng thực hồ 

sơ tặng cho quyền sử dụng đất: 35 trường hợp, thừa kế:09; Chứng thực hồ sơ thế chấp 

QSDĐ: 82 trường hợp; Chứng thực bản sao: 1196 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 45 

trường hợp. 

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

phí: Ban hành và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng 

năm 2018; công tác kê khai tài sản theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP luôn thực hiện tốt. 

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực trong 

quản lý thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản, chế độ hội họp....; công tác kiểm tra, giám sát 

được tăng cường, góp phần phòng ngừa có hiệu quả các hành vi tham nhũng, lãng phí. 

3.5. Cải cách hành chính:  Việc tiếp nhận và giao trả kết quả được thực hiện tốt. 

Công chức phân công trực bộ phân một cửa làm công tác chuyên môn luôn hướng dẫn 

người dân tận tình những thủ tục cần thiết, có tác phong văn minh lịch sự, hoà nhã với 

nhân dân từ đó tạo được lòng tin trong nhân dân. Trong năm 2018 tiếp nhận và giải 

quyết  1683 trường hợp. 

II. ĐÁNH GIÁ-NHẬN XÉT: 

1. Những mặt làm được: 

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tuc̣ phát triển ổn định. Diện tích gieo trồng, thu hoạch 

đều vượt chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đaṭ chỉ tiêu huyêṇ giao , đảm bảo 

thu, chi ngân sách theo các văn bản quy định hiện hành, thực hiện tiết kiệm đúng theo 

qui định. Tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  đúng thẩm quyền, không  có  

khiếu nại vượt cấp, từng bước chuẩn hóa cán bộ công chức theo quy định. Đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. 

Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giữ vững danh hiêụ xã , 

ấp văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa vượt KH đề ra .Thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội , người có công và bảo trợ xã hội , vận động quỹ vì người nghèo đạt 



và vượt chỉ tiêu huyện giao . Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân . Duy trì 

chuẩn quốc gia về y tế và phổ cập giáo dục tiểu học , THCS, giữ vững duy trì , nâng cao 

chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới. 

Tình hình ANQP, TTATXH  ổn định. Công tác tuần tra truy quyét được thực hiện 

thường xuyên. Mô hình camera hoạt động hiệu quả góp phần ổn định tình hình ANTT 

trên địa bàn. 

Nguyên nhân đạt được: Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy -  UBND 

huyện, sự hỗ trợ của ban ngành huyện. Sự lãnh đạo sâu sát cuả Đảng ủy – HĐND xã, sự 

phối hợp của các ban ngành đoàn thể xã, sự nổ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của 

nhân dân đã góp phần duy trì ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

Trong chỉ đạo điều hành của UBND xa ̃luôn bám sát chương trình công tác, Quy 

chế, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng 

điểm, tăng cường kiểm tra-giám sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị. 

2.Những mặt chưa làm được: Song bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn 

còn một số hạn chế như: 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức còn hạn 

chế. 

Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn được giữ vững ổn định tuy nhiên tình 

trạng đánh bạc, đá gà nhỏ lẻ còn xảy ra ở một số nơi. 

* Nguyên nhân chưa làm được: 

Công tác tham mưu của một số CBCC có lúc còn chậm chưa đáp ứng nhu cầu 

trong việc thực hiện nhiệm vụ. Ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức có 

lúc chưa nghiêm. 

 Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa sâu rộng.  

  

PHẦN II 
 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019 

I. Quan điểm, mục tiêu: 

1. Quan điểm: 

 Phát triển kinh tế - xã hội bền vững là sự nghiệp, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính 

quyền, của các ngành, đoàn thể, của các cộng đồng dân cư và mọi người dân trong địa 

phương. 

2. Mục tiêu: 

Bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững . Duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt 

chuẩn Nông thôn mới. Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, 

phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân 

dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo điều hành của 

chính quyền; thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ 

vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội. Tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ các chỉ tiêu được Nghi ̣ quyết, kế hoac̣h đề ra trong năm 

2019 cụ thể như sau: 



II. Chỉ tiêu năm 2019 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 các ngành, 

các ấp cần tập trung làm tốt các lĩnh vực sau: 

a- Chỉ tiêu kinh tế: 02 chỉ tiêu 

- Tổng diện tích gieo trồng: 3.725 hecta/năm. Trong đó: lúa 3430 ha, năng suất 

bình quân từ 7 tấn – 7,5 tấn/ha; mía 20 ha, mì 30 ha, rau, đậu các loại 245 ha. 

- Hoạt động thu chi ngân sách: 

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã: đạt chỉ tiêu huyêṇ giao. 

+ Tổng chi ngân sách địa phương: đảm bảo chi theo đúng kế hoạch phân bổ, tiết 

kiệm chi cải cách tiền lương và có dự phòng. 

b- Chỉ tiêu văn hóa- xã hội: 05 chỉ tiêu 

- Phấn đấu 3 điểm trường (THCS, Đỗ Tấn Nhiên, Mâũ giáo) đạt chuẩn quốc gia 

cấp đô ̣I , trường tiểu hoc̣ Thanh An đaṭ cấp đô ̣II; giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập 

giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học đúng đô ̣tuổi và trung học cơ sở. 

- Số trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 95%. 

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: Phấn đấu công nhận gia đình văn hóa trên 

75%, giữ vững xã văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa: 4/4 ấp giữ vững 

ấp văn hóa.  

- Tiếp tục vận động quỹ vì người nghèo xây tặng nhà Đại đoàn kết. 

- Duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 1 % .  

c- Chỉ tiêu môi trường: 01 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước sac̣h hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh: 

+ Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt từ 90,54% trở lên, nước sac̣h đaṭ 65%. 

+ Phấn đấu tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh đaṭ 100%. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp: 

1. Về kinh tế:  

- Nông nghiệp: tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao 

vào sản xuất nông nghiệp để đạt năng suất và chất lượng cao. Chủ động xây dựng 

phương án sản xuất nông nghiệp năm 2019 phù hợp với điều kiện thời tiết như: chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh, sử dụng giống mới, ứng dụng công nghệ cao như rau 

sạch, dưa lưới trồng nhà kính; tiếp tục thực “mô hình liên kết thâm canh cây lúa theo 

hướng Vietgap” trên địa bàn xã với tổng diện tích 150 ha/(3 vụ), trong  đó có 50 ha lúa 

chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGap. Tiếp tục nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu 

quả, có lợi ích kinh tế cao ( dưa lưới, trồng dừa xiêm, cây ăn quả, chăn nuôi dê, nuôi 

trông thủy sản, trồng nấm ......). 

- Chăn nuôi: tập trung phát triển chăn nuôi gia súc -  gia cầm theo hướng trang 

trại, gia trại; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh, nâng 

tổng đàn gia súc – gia cầm 43.000 con ( gia súc 2500 con; gia cầm 40.500 con). 

-  Thủy sản: tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản, tạo đột phá về năng suất và chất lượng thủy 

sản, gắn với đảm bảo môi trường sinh thái;  phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản nâng 

tổng diện tích lên 45 ha. 



- Môi trường: - Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác 

vệ sinh môi trường, không xã rác nơi công cộng, duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp 

vệ sinh 100%. 

- Duy trì các cơ sở kinh doanh – sản xuất xây dựng đề án bảo vệ môi trường đạt 

tỷ lệ 100%, thường xuyên thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách. Phấn đấu thu ngân 

sách đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao. 

- Quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt chỉ 

tiêu giao, có kế hoạch cụ thể  trong viêc̣ thu chi ngân sách để đảm bảo dự toán chi theo 

quyết định phân bổ của cấp trên. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động người dân tự 

nguyện đóng góp các loại quỹ theo quy định. 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, phát huy hiệu quả hợp tác xã dịch vụ thủy lợi. 

Tăng tỷ lệ chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp.  

- Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, hạn hán, bão lũ,...để giảm thiểu 

thiệt hại. 

2. Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể duy trì và 

nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giữ vững danh hiệu xã đạt 

chuẩn Nông thôn mới.  

3. Về văn hóa – xã hội:  

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” nhất là chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, thực hiện tốt công tác 

gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Hỗ trợ nâng cao chất lượng câu lạc bộ đờn ca 

tài tử, các đội văn nghệ ở các ấp. Tiếp tục củng cố nâng chất hệ thống truyền thanh từ xã 

xuống ấp. Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, phát triển phong trào rèn luyện thân 

thể.  Quản lý tốt sân bóng đá, bóng chuyền, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu vui chơi 

của thanh niên. Hoạt  động của trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng: Hoạt động 

có hiệu quả tốt. 

Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công cách mạng và  

công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, làm tốt công tác an sinh 

xã hội. 

Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học, chống mù chữ và phổ cập 

trung học cơ sở. Tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Duy 

trì tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học dưới 0,7%. 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực 

hiện tốt chương trình y tế quốc gia. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, 

bệnh.. Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: 14,14 %, duy trì tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên dưới 0,89% . Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Tăng cường công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nâng dần chất 

lượng dân số. 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. Vận 



động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, phấn đấu tỷ lệ mua bảo hiểm y tế tự 

nguyện trên 85 % trở lên.  

4. Về quốc phòng – an ninh:  

Củng cố và nâng cao chất lượng của hoạt động công tác quốc phòng- địa phương, 

công tác dân quân và giáo dục quốc phòng an ninh ngày càng hiệu quả. Xây dựng, huấn 

luyện lực lượng dân quân nâng cao tính chủ động trong sẳn sàng chiến đấu và xử lý có 

hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019  đạt chỉ tiêu 

trên giao; tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch quân sự quốc phòng. 

Xây dựng kế hoạch triệt phá tụ điểm tện nạn xã hội. Tăng cường lập hồ sơ gọi hỏi, 

răn đe các hệ loại đối tượng nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa. Phối hợp với các ban 

ngành đoàn thể xã, ấp và ban hành điều hành mô hình vận động nhân dân tích cực tham gia 

tố giác, truy bắt tội phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.  

Phối hợp các lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, đấu tranh, trấn áp 

các loại tội phạm, không để xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tập trung 

kéo giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện Thông tư 23 của Bộ công an về xây dựng khu dân cư xã, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự” và tiêu chí 19 về “ 

An ninh, trật tự giữ vững” 

5. Về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách thủ tục hành 

chính: 

Tăng cường tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý 

thức tự giác chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện 

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

Làm tốt công tác tiếp dân. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Coi 

trọng công tác tiếp dân của cán bộ chủ chốt, có vai trò lãnh đạo, quản lý địa phương. 

Niêm yết đầy đủ bộ thủ tục cải cách hành chính cấp xã, áp dụng tiêu chuẩn ISO vào 

trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 

Tiếp tục xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm năng lượng, phòng 

chống tham nhũng lãng phí, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, đảm bảo an sinh xã . 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc 

phòng an ninh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của xã An Bình./.  

                                                                            

Nơi nhận:                                                    KT. CHỦ TỊCH    

- UBND huyện;                  PHÓ CHỦ TỊCH   

- Phòng Tài chính huyện; 

- Phòng TK huyện; 

- Đảng ủy – HĐND; 

- Lưu: VP.                                                                                              
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