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

XÃ HẢO ĐƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /BC-UBND 

 

                    Hảo Đước, ngày  31  tháng 5 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội - XDCB 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 

                                                               

 Căn cứ Công văn số 573/UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Châu Thành về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, 

XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; 

 UBND xã báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo các ngành thực hiện được một số 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2019 sau: 

 

PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

KTXH-XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

I- LĨNH VỰC KINH TẾ:  

1. Sản xuất Nông, lâm, Thủy lợi : 

a. Trồng trọt: 

Tổng diện tích xuống giống 6 tháng đầu năm: 2913,8 ha,  so kế hoạch năm 

4476 ha, đạt 65%, giảm so với cùng kỳ đạt 15,23%, 

Tổng diện tích thu hoạch: 1967,41ha/2913,8ha đạt 67,5% 

b. Tình hình hoạt động Thú y: 

Ban hành kế hoạch tiêu độc xác trùng chuồng trại cho 05 ấp trên địa bàn xã 

phòng ngừa dịch bệnh xảy ra.  

Ban chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi cách phòng 

chống dịch bệnh và thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ không để 

dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. 

Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh dịch tả Châu phi trên địa bàn xã. 

c. Tình hình hoạt động của Hợp tác xã: 

Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi tập trung phát cỏ, nạo vét các tuyến kênh điều 

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

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

trường hợp vi phạm. 

Phối hợp với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây 

Ninh, Phòng NN-PTNT, Xí nghiệp thủy lợi Châu Thành tiến hành khảo sát, kiểm 

tra hiện trạng thực tế diện tích các hộ dân đăng ký sử dụng nước kênh thủy lợi trên 

địa bàn. 

2. Công tác tài chính:  

2.1. Về ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách xã ủy nhiệm thu của xã là 182.853.600đ/350.000.000đ, 

đạt 52.2%. so với cùng kỳ giảm 51.44% 
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- Tổng chi ngân sách xã đến hết ngày 30/4/2019: 

1.546.143.222đ/5.949.000.000đ, đạt 26%, giảm so vời cùng kỳ 11.08%. 

2.2. Về xây dựng cơ bản: 

(1) Nạo vét kênh tiêu từ Sân Lễ đến cầu Xà lúa ấp Trường xã Hảo Đước:  

- Tổng mức đầu tư: 387.050.000 đồng (trong đó, DPP: 18.430.961đ); 

- Lũy kế bố trí vốn đến ngày 31/12/2018: 265.000.000 đồng; 

- Đăng ký vốn năm 2019: 103.619.039 đồng. 

(2) Nạo vét tuyến kênh tiêu giữa kênh TN21-14 và TN 21-16 ấp Bàu Sen xã 

Hảo Đước: 

- Tổng mức đầu tư: 252.746.000 đồng (trong đó, DPP: 12.035.515 đ); 

- Lũy kế bố trí vốn đến ngày 31/12/2018: 170.000.000 đồng; 

- Đăng ký vốn năm 2019: 70.710.485 đồng. 

(3) Nạo vét kênh tiêu từ kênh TN25 đến cống 3 miệng ấp Bình Lợi: 

- Tổng mức đầu tư: 144.626.000 đồng (trong đó, DPP: 6.886.973 đ); 

- Lũy kế bố trí vốn đến ngày 31/12/2018: 99.000.000 đồng; 

Đăng ký vốn năm 2019: 38.739.027 đồng. 

- Xây dựng nâng cấp tuyến đường tổ 3 ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước với tổng 

mức đầu tư 1.140.690.000đ. 

II- LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH: 

1. Công tác tư pháp :  

* Công tác phổ biến GDPL: Tuyên truyền PBGDPL trực tiếp được 13 cuộc với 

319 lượt người tham dự và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, ấp với 

thời lượng 60 phút.  

* Hoạt động hòa giải: không có. 

* Công tác hộ tịch: đăng ký khai sinh 146 trường hợp; đăng ký khai tử 32 

trường hợp; đăng ký kết hôn 35 đôi; cải chính bổ sung hộ tịch 04 trường hợp; xác 

nhận tình trạng hôn nhân 203 trường hợp; trích lục hộ tịch bản sao 305 trường hợp. 

* Kết quả hoạt động chứng thực 2734 trường hợp:  

2. Công tác địa chính: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Cấp mới; cấp đổi; 

chuyển mục đích; chuyển nhượng; tặng cho; thừa kế; gia hạn đúng theo quy đinh. 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% 

Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh đạt 100%, trong đó hộ dân có nhà vệ sinh hợp vệ 

sinh 100%. 

* Công tác nông thôn mới: Đến thời điểm hiện tại xã đạt được 14/19 tiêu chí:  

tiêu chí 1 (quy hoạch và thực hiện quy hoạch); tiêu chí 3 (thủy lợi); tiêu chí 4 

(điện); tiêu chí 7 (chợ); tiêu chí 8 (bưu điện); tiêu chí 9 ( nhà ở dân cư); tiêu chí 11 

(hộ nghèo); tiêu chí 12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường); tiêu chí 13 (hình thức tổ 

chức sản xuất); tiêu chí 14 (giáo dục); tiêu chí 16 (văn hóa); tiêu chí 17 (môi 

trường); tiêu chí 18 (hệ thống chí trị và tiếp cận pháp luật); tiêu chí 19 (AN-TTXH). 

Các tiêu chí đã có quyết định công nhận: tiêu chí 8 (bưu điện); tiêu chí 16 (văn 

hóa); tiêu chí 19 (AN-TTXH). 

Triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019; Kiện toàn 

Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển; Phân công nhiệm vụ. 
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Triển khai kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 06/3/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2019. 

Ấp Bàu Sen vận động dân đóng góp 6.000.000đ dậm vá tuyến đường tổ 4; ấp 

Bình Lợi vận động mạnh thường đóng góp 30.200.000đ làm cổng nghĩa địa và 

tuyến đường nghĩa địa ấp Bình Lợi. 

Triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019; Kiện toàn 

Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển; Phân công nhiệm vụ. 

Đăng ký thực hiện 02 tiêu chí năm 2019 (gồm: Tiêu chí 10,15). 

3. Công tác cải cách hành chính: 

Hoạt động công tác CCHC được tiếp tục thực hiện, bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả duy trì thường xuyên chế độ họp, giải quyết kịp thời những vướng mắc, vận 

hành một cửa điện tử. 

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

nhận và trả kết quả. Đồng thời thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải 

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

tử Tây Ninh, hộp thư không giấy, phần mềm eoffice. 

Tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết trả kết quả đúng theo quy định.  

4. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư: Trong 6 tháng dầu năm 2019 

không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Về kiến nghị tranh chấp tiếp nhận 03 đơn tranh chấp về lĩnh vực đất đai. Kết 

quả UBND xã tổ chức hòa giải thành 01 đơn, còn 01 đơn công dân tụ rút đơn do các 

bên tự thương lượng, tồn 01 đơn. 

5. Công tác nội vụ: 

Trong 6 tháng dầu năm 2019  UBND xã tổ chức tổng kết việc thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2018; triển khai nhiệm 

vụ năm 2019; ký kết phát động thi đua năm 2019. Xét khen thưởng cho 3 tập thể và 

31 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. 

III. VĂN HÓA-XÃ HỘI : 

1. VHXH :  

- Công tác quản lý nhà nước: Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tổ chức 

kiểm tra 07 cuộc đối với 04 cơ sở dịch vụ Internet và 01 cơ sở lưu trú trên địa bàn 

xã. Kết quả các cơ sở thực hiện đúng theo quy định. 

- Công tác tuyên truyền: Tiếp âm, phát sóng 3 cấp trên trạm, cụm truyền thanh 

đúng theo quy định. Ngoài ra còn tuyên truyền những tin tức của địa phương, tuyên 

truyền các ngày lễ lớn trong tháng, quý. 

- Công tác VHVN-TDTT:  Duy trì thường xuyên hoạt động câu lạc bộ. 

+ Tổ chức giao lưu văn nghệ 01 cuộc. với chủ đề “Thanh niên lên đường nhập 

ngũ năm 2019”. 

+ Tổ chức Hội thi, hội diễn văn nghệ cấp xã 01 cuộc với chủ đề “Hội thi tiếng 

hát Mừng Đảng, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. 

+ Tham gia hội thi tiếng hát mùa xuân huyện Châu Thành năm 2019. Kết quả 

đạt giải ba. 

+ Tham gia giải cờ tướng huyện Châu Thành 2019. 
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- Công tác thư viện: Luân chuyển các loại đầu sách theo quy định, hiện có 03 

tủ sách và 1251 đầu sách phục vụ bạn đọc. 

- Công tác phong trào “TDĐKXDĐSVH”:  

Tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2019. 

Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019. 

- Công tác quản lý văn hóa: Kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết chế văn 

hóa ở cơ sở được 01 đợt. 

2. Thương binh xã hội :  

a. Công tác chính sách, người có công: 

- Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 84 đối tượng chính sách và 363 đối tượng 

BTXH đúng theo qui định. 

- Họp mặt tết gia đình chính sách 235 người với số tiền 23.500.000đ;  

+ Tiền tết ngân sách trung ương 130 người với số tiền 26.400.000đ; 

+ Tiền tết ngân sách tỉnh 255 người với số tiền 153.000.000đ. 

- Tiền tết hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo tỉnh là 980.000.000đ; tiền tết hộ 

CPC di dân tự do 2.000.000đ; tiền tết đối tượng bảo trợ xã hội 6.000.000đ. 

- Công tác giảm nghèo: Tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn xã là 75 hộ, tỷ lệ 

3.131%. Trong đó: Hộ nghèo 26 hộ/45 khẩu, tỷ lệ 1,086%, so với năm 2017 giảm 

16 hộ, tỷ lệ 0,684%; Hộ cận nghèo 49 hộ/155 khẩu, tỷ lệ 2,046% so với năm 2017 

giảm 37 hộ tỷ lệ 1,583%. 

- Công tác bảo trợ xã hội:  

+ Đánh giá mức độ khuyết tật, làm hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội cho đối tượng 

được hưởng 

b. Công tác chăm lo tết Kỷ Hợi năm 2019:  

Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã tổ chức thực hiện tốt việc vận động 

các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm về thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cho gia 

đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn đến thời điềm hiện nay cụ thể như 

sau:  

- Quà tết từ các mạnh thường quân: 394.000.000đ 

- Vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tặng quà tết nguyên đán 

2019 được 1.000 phần với tổng giá trị 394.000.000đ (trong đó tiền mặt 70 triệu 

đồng). 

3. Giáo dục: 

Tổng kết năm học 2018-2019. 

4. Y tế: 

Số lần khám bệnh 1373 trường hợp, trong đó: y học cổ truyền 515. 

Công tác phục hồi chức năng: Đang quản lý  90 người khuyết tật, hướng dẫn 

luyện tập 16. 

Công tác dân số: các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai 1207/1603, đaṭ 

75,2%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,74%. 

Thực hiện quản lý tốt các công tác Y tế dự phòng các chương trình: Phòng 

chống sốt rét; phòng chống lao; phòng chống phong; HIV/AIDS; phòng chống 

bướu cổ; phòng chống sốt xuất huyết; Tay – chân – miệng. 

Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em: Trẻ em dưới 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 

162; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 97/724 chiếm tỷ lệ 13,3%. 

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 6327/8486, đạt 74,56% 

5. Chữ thập đỏ :  
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Vận động mạnh thường quân, trong và ngoài xã cấp 15 phần quà ( Họ đạo Cao 

Đài Hảo Đước 17 phần quà; Tịnh xá Ngọc Như 05 phần quà) cho hộ nghèo, gia 

đình neo đơn với số tiền 6.600.000đ; vận động nội lực hàng tháng cho 2 học sinh trị 

giá 700.000đ.  

Phối kết họp ban ngành vận động mạnh thường quân thăm hỏi và tặng quà tết 

cho hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xã. 

Tổ chức vận động mạnh thường quân, trong và ngoài xã cấp quà thường xuyên 

cho hộ nghèo, gia đình neo đơn. Củng cố các chi tổ Hội. 

6. Hội Người cao tuổi:  

Phối hợp vận động mạnh thường quân chăm lo cho người cao tuổi khó khăn 

trong dịp tết Nguyên đán năm 2019. 

7. Hội NNCĐDC/Dioxin:  

Hội vận động mạnh thường quân tặng phần quà tết cho NNCĐDC/Dioxin,  

Kết hợp với ban ngành vận động các nhà hảo tâm chăm lo cho Hội nạn nhận 

chất độc da cam. 

8. Hội Đông y: 

Tổng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh: 535 người, trong đó: dùng thuốc 224 

người, không dùng thuốc 311 người. Tổng số thang thuốc miễn phí 1.605 thang, với 

số tiền 8.025.000đ. 

IV-  QUỐC PHÕNG - AN NINH : 
1. Quân sự:  

* Công tác làm tham mưu: 

Tham mưu Đảng ủy, UBND thực hiện tốt công tác Quốc phòng địa phương 6 

tháng đầu năm 2019. 

Tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ trật tự 

ATXH; công tác phối hợp với Công an diễn tập chiến đấu phòng thủ A2. 

* Nhiệm vụ SSCĐ và phòng thủ: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực 

SSCĐ tại đơn vị đảm bảo quân số trực theo quy định từ 100%; phối hợp với Công 

an tuần tra truy quét 362 cuộc có 1444 lượt đồng chí tham gia. 

* Công tác huấn luyện: Tổ chức huấn luyện cho LLDQ, lực lượng trinh sát 

DQTV theo quy định. 

* Công tác xây dựng lực lượng: 

- Xây dựng LLDQTT đúng thành phần và đúng số lượng theo quy định.  

- Rà soát danh sách dân quân nồng cốt kịp thời bổ sung, biên chế mới vào 

LLDQ năm 2019. 

* Công tác tuyển quân: năm 2019 đưa tiễn 18 thành niên lên đường nhập ngũ 

đạt 100% (trong đó có 01 thanh niên đi nghĩa vụ công an). 

 

Tiếp tục hoàn chỉnh các loại danh sách, mẫu biểu theo quy định. Thực hiện tốt 

trong đợt tuyển quân tiếp theo. 

* Lực lượng DBĐV: QNDB đã tổ chức biên chế vào các đơn vị DBĐV đạt 

100% so với qui định. 

* Công tác xây dựng đơn vị VMTD, nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật: 
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- Thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước đi vào 

hoạt động có hiệu quả. 

- Thường xuyên quán triệt cho cán bộ chiến sĩ dân quân  triển khai và thực hiện 

nghiêm các chế độ quy định, tác phong, xưng hô, chào hỏi, thực hiện biên chế chính 

qui theo đúng quy định. 

- Chấp hành và thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 525 của Bộ CHQS tỉnh về tăng 

cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong LLVT tỉnh. 

*Công tác chính sách: 

- Tiếp nhận hồ sơ chính sách theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 

14/10/2015 của Thủ tướng Chính phụ về một số chế độ chính sách đối với dân công 

hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế. 

* Công tác hậu cần - Kỹ thuật: 

- Duy trì đơn vị xanh, sạch đẹp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Tổ 

chức duy trì các chế độ, quản lý cơ sở vật chất hậu cần-kỹ thuật-tài chính theo phân 

cấp; kiểm tra, bảo quản VKTB đúng qui định, bảo đảm đưa thêm vào khẩu phần ăn 

3000đ/người/ngày. 

2. Công an: 

- An ninh chính trị: Ổn định, không xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

Các hoạt động tôn giáo và quần chúng nhân dân luôn chấp hành đúng chính sách, 

pháp luật nhà nước. 

Tham mưu Đảng ủy, UBND xã về công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ A2. 

+ Đăng ký lưu trú nước ngoài 57 nhân khẩu gồm các nước Trung Quốc; Hàn 

Quốc; Malaysia, Việt kiều Mỹ, Úc, Singapore……). 

+Tổng số hộ Việt kiều – CPC: 02 hộ/19 nhân khẩu. Trong tháng không có phát 

sinh mới Việt kiều Campuchia về địa phương 

+ Công tác quản lý hành chính: tăng sinh 02 nhân khẩu, chuyển đi 13 nhân 

khẩu, chuyển đến 01 nhân khẩu, tách-lập hộ mới 02 hộ, điều chỉnh thay đổi 04 

trường hợp. 

- Phạm pháp hiǹh sư :̣ Trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn xã xảy ra 01 

vụ, so với cùng kỳ giảm 02 vụ. 

- An ninh trật tự: xảy ra 04 vụ, so với cùng kỳ giảm 04 vụ.  

Tổ chức công tác tuần tra vũ trang 362 cuộc 1444 lượt đồng chí tham gia. Kết 

quả phát hiện, giải tán 55 tụ điểm đá gà, đánh bạc. 

Triệt xóa 03 tụ điểm đánh bạc, đá gà gồm 18 đối tượng (ấp trường; Cầu 

Trường; Bình Lợi). Tổ công khai hóa  tại Trường tiểu học bến trường về vụ việc đá 

gà đối tượng Huỳnh Quốc Tỉnh, ngụ ấp Trường. 

- Trâṭ tư ̣ATGT: xảy ra 01 vụ, so với cùng kỳ giảm 03 vụ, bị thương 03 người. 

Tuần tra kiểm soát giao thông 278 cuộc với 1042 lượt đồng chí tham gia kết 

quả phát hiện và lập biên bản 6 trường hợp, nhắc nhở 70 trường hợp các em học 

sinh trường THCS Hảo Đước chưa đủ tuổi điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm. 
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Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lồng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an 

toàn giao thông tại chợ Hảo Đước và khu vực chợ ấp Bàu Sen được 27 cuộc, 112 

đồng chí tham gia. Kết quả nhắc nhở 31 trường hợp có dấu hiệu vi phạm và cho 

cam kết không tái phạm. 

- Trộm cắp tài sản: không xảy ra 

- Công tác xử lý vi phạm hành chính:  

+ Xử phạt VPHC về lĩnh vực ANTT: Ra quyết 71 đối tượng. Trong đó: 01 

trường hợp ma túy và 70 trường hợp đá gà, đánh bạc với tổng số tiền 97.575.000đ 

đã thực thi nộp phạt 29.350.000đ. 

+ Xử phạt VPHC lĩnh vực ATGT: Ra quyết định 04 trường hợp với số tiền 

5.950.000đ. 

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

* Mặt được: Diện tích xuống giống và thu hoạch các loại cây trồng 6 tháng 

đầu năm 2019 tương đối thuận lợi, tình hình dịch bệnh trên cây trồng không xảy ra; 

quản lý tốt lĩnh vực tài nguyên môi trường; giải quyết tốt công tác hành chính cho 

người dân; làm tốt công tác chính sách, bảo trợ xã hội.  

Tình hình an toàn giao thông không xảy ra, giáo dục và xử lý đúng hành vi các 

đối tượng gây rối tạo được lòng tin cho nhân dân. 

* Hạn chế:  

- Tình hình trật tự trên địa bàn còn diễn ra như: đá gà, đánh bạc. 

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới 

chưa được phát huy đầy đủ; còn một số ấp vận động sự tham gia của người dân còn 

hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền, giải quyết việc lấn chiếm lồng lề đường của một 

số hộ dân vẫn còn như: lấn chiếm lồng lề đường để buôn bán, xây dựng mặt 

bằng sân nền. 

 

PHẦN II:   

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

1. Công tác tổ chức bộ máy:  

+ Duy trì thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ đối với toàn thể cán bộ, công chức. 

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của nhân dân, giải quyết 

hành chính đúng quy định của pháp luật, không để những vụ việc tồn đọng kéo dài. 

  2. Lĩnh vực kinh tế: 

+ Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên, môi trường, đất công, công tác 

cấp đổi, cấp mới. 

+ Đẩy mạnh tiến độ thu các loại thuế. 

+ Tiếp tục công tác tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và tiêm phòng bổ sung gia súc – gia cầm, theo dõi tốt dịch bệnh trên cây trồng. 

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu hộ cứu nạn. 

+ Quản lý chặt chẽ tiến độ xuống giống các loại cây trồng, theo dõi tốt dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

+ Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên, môi trường. 
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+ Khai thác các nguồn thu trên địa bàn đảm bảo tiến độ thu. 

+ Tiếp tục triển khai công tác xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đăng ký Phấn 

đấu trong năm 2019 đạt thêm 2 tiêu chí (Tiêu chí 10, 15). 

3. Văn hóa xã hội: 

+ Tuyên truyền các ngày lễ trong tháng và các tin tức của địa phương; duy trì 

hoạt động các câu lạc bộ; kiểm tra các dịch vụ văn hóa; duy trì công tác luân 

chuyển các đầu sách phục vụ bạn đọc. 

+ Tổ chức kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã. 

+ Tiếp tục thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về việc quản lý cung cấp sử 

dụng dịch vụ Internet; Quyết định 62, Nghị định 56, Quyết định 24 của chính phủ 

và các chế độ chính sách khác, công tác nhân đạo, BTXH cho người già neo đơn 

khi gặp hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục hướng dẫn đối tượng BTXH theo Nghị định 

136. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã: 

+ Tiếp tục xây dựng các kế hoạch chiến đấu lâu dài; duy trì chế độ trực SSCĐ 

thường xuyên; tiếp tục quân báo trinh sát nắm tình hình trên địa bàn. 

+ Tổ chức huấn luyện cho LLDQ theo quy định.  

+ Bảo đảm trang bị phương tiện kỷ thuật cần thiết và tích cực chủ động tham 

gia phòng chống, khắc phục hậu quả cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả. 

+ Thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân năm 2019 và kế hoạch bảo 

đảm chế độ chính sách, trang phục cho LLDQTT. 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ cao điểm các ngày lễ trong 

năm. 

+ Chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ thị 525 của CHT/Bộ CHQS tỉnh. 

+ Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện tốt các bước tiếp theo cho công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tạo nguồn đảng viên nhập ngũ năm 2019. 

+ Bảo đảm trang bị phương tiện kỷ thuật cần thiết và tích cực chủ động tham 

gia phòng chống, khắc phục hậu quả cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả. 

+ Duy trì xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 

diện; quản lý tốt các loại vũ khí trang bị được biên chế, duy trì chế độ bảo quản 

VKTB. 

5. Công an: 

+ Lập kế hoạch triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội nổi lên trên địa bàn. 

+ Gọi hỏi răn đe các đối tượng nghị vấn, bổ sung hoàn tất các loại hồ sơ. 

+ Giải quyết các loại hồ sơ phát sinh mới vi phạm pháp luật. 

+ Tuyên truyền phổ biến rộng về phòng, chống trộm cắp tài sản, trộm nóng xe 

mô tô cho người dân địa phương biết thêm về phương thức thủ đoạn hoạt động của 

các loại tội phạm hiện nay.  

+ Tổ chức tăng cường công tác tuần tra vũ trang – kiểm soát đảm bảo an ninh 

trật tự - trật tự an toàn giao thông đảm bảo ổn định trên địa bàn. 

+ Đẩy mạnh công tác tuần tra giao thông đường bộ và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

6. Đại chính – Nông nghiệp – xây dựng và Môi trường:  

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật 

Tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên bàn xã. Tăng cường 

công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.  
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+ Tham mưu Đảng ủy – UBND xã về công tác nông thôn mới trên địa bàn xã 

và phối hợp với các ngành làm hồ sơ duy trì các tiêu chí đã đạt được. 

+ Tiếp tục củng cố duy trì các tiểu chí đã được công nhận đồng thời tăng 

cường công tác vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân để người dân tự 

nguyện ủng hộ và tham gia xây dựng nông thôn mới.  

7. Y tế:  

+ Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn xã tăng 

cường giám sát phòng, chống dịch bệnh: tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh do 

virut Zika; triển khai hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí nông thôn mới về lĩnh vực 

y tế năm 2019; tiếp tục tham mưu UBND xã chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo 

ATTP trường học; phối hợp các ngành thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

8. Công tác Tư pháp:  
+ Tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tuyên truyền các Luật, 

Nghị định, và các văn bản của cấp trên... Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên 

thuộc ngành phụ trách. 

9. Văn phòng – Thống kê: 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, theo dõi đôn đốc các ngành, các ấp thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – QPAN trên địa bàn xã. 

10. Trưởng ấp các ấp: 

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn ấp, 

tập trung tuyên truyền xử lý rác thải, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được 

giao. Chú trọng tham mưu tốt các tiêu chí về công tác xây dựng nông thôn mới. 

Nắm tình hình và báo cáo kịp thời về các vấn đề liên quan công tác an ninh trật tự 

trên địa bàn ấp. 

 PHẦN III: KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

 

Số 

tt 
CHỈ TIÊU KH 2019 

ƯTH  

6 tháng 2019 

TH 6 tháng 

2018 

SO SÁNH (%) 

Kế 

hoạch 
Cùng kỳ 

I KINH TẾ:      

 1. Diện tích gieo trồng cây 

hàng năm và lâu năm 

4476ha 3200ha 3.367,74 ha 65 Giảm 15.23 

 2. Ngân sách      

 - Thu ngân sách địa phương 350.000.000đ 182.853.600 đ 2.884.998.378đ 52,2 Giảm 4.13 

 - Chi ngân sách địa phương 5.949.000.000đ 1.546.143.222đ 1.757.527.863đ 26 Giảm 11.08 

II VĂN HÓA – XÃ HỘI      

 - Mẫu giáo 216HS 216HS 100% 100 100 

 - Tiểu học 630HS 630HS 100% 100 100 

 - THCS 351HS 351HS 100% % 100 100 

 - Tỷ lệ GĐ đạt chuẩn VH 70% trở lên       

 - Ấp văn hóa 5 ấp 5 ấp 100% 100 100 

 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo Dưới 1% 

85/2395 hộ 3,549%  Giảm1,2% 

 Trong đó: - Hộ nghèo 26 hộ/45 khẩu, tỷ lệ 1,086% 

              - Hộ cận nghèo 49 hộ/155 khẩu, tỷ lệ 2, 046% 

 - Vận động quỹ vì người 

nghèo 

45.000.000đ 

 

40.000.000đ 88.850.000 88,8 Giảm 88.9 

 - Tỷ lệ sử dụng điện 100% 100% 100% 100 100 

III MÔI TRƯỜNG      
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 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng 

nước hợp vệ sinh 
100% 100% 98,72% 100 Tăng 1.28 

 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng hố 

xí hợp vệ sinh 
100% 100% 91,12% 100 Tăng 8.88 

IV QUỐC PHÕNG - AN 

NINH 
    

 

 - LLDQ thường trực 21 21 100% 100 100 

 - Chỉ tiêu giao quân 18TN  18 18 100 100 

 

* Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 

Tiến độ thực hiện công trình nâng cấp đường tổ 3, ấp Bình Lợi, xã Hảo 

Đước. Thời gian hoàn thành công trình là 08 tháng, khởi công vào ngày 28/5/2019. 

đơn vị thi công DNTN Như Mai PV; tổng mức đầu tư 1.140.690.000đ. 

 - Thuận Lợi:  
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện. Sự đồng 

thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các 

tầng lớp nhân dân trong xã. UBND xã đã triển khai và thực hiện đúng theo kế 

hoạch. 

- Khó khăn: 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: Hoàn thành hồ sơ quyết toán, 

thanh toán công trình đúng thời gian quy định. 

  

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển KTXH -XDCB trong 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- VP.HĐND-UBND huyện;  

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;                                                                                                          

- Phòng thống kê; 

- Lưu Vt-VP.UBND.                                            

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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