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  Số: 339/BC-UBND                         Biên Giới, ngày 31 tháng 5 năm 2019 

 

         

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 

 

Phần thứ nhất 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 
 6 Tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, trong 6 qua 

trên địa bàn xã gặp phải không ít khó khăn nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ 

tới tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân: Giá cả vật nuôi giảm mạnh, ảnh 

hưởng từ thiên tai …đồng thời năm 2019 cũng là năm xã nhà bước vào thực 

hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng ủy 

nhiệm kỳ 2015 - 20120 và thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới  giai 

đoạn 2016 - 2020. Song được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND, các phòng ban 

của huyện, cùng với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, 

ngành đoàn thể và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong toàn xã. Trong 6 tháng 

năm 2019 tình hình Kinh tế - Chính trị; Văn hóa - Xã hội; Quốc phòng - An 

ninh, tiếp tục được phát triển và đạt những kết quả nhất định: 

 A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

 I. LĨNH VỰC KINH TẾ: 

  1. Sản xuất nông nghiệp: 

a. Trồng trọt: 

-Tổng diện tích gieo trồng tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2019 là 3.521 ha, 

đạt 75,7% kế hoạch thực hiện cả năm (4.664,8 ha). Trong đó: 

+ Cây lúa vụ Đông Xuân:  1.750 ha, chiếm 49,7% DTGT, đạt 100% so kế 

hoạch (1.750 ha), bằng 100 % so với cùng kỳ (1.750 ha). Năng suất bình quân 6 -

6,5 t/ha 

+ Cây lúa vụ Hè Thu: 1.450ha chiếm 41,18% DTGT, đạt 100% so kế 

hoạch (1.450ha), bằng 100% so với cùng kỳ (1.450ha). 

+ Mía 317 ha, chiếm 9% DTGT, đạt 87% so kế hoạch (364 ha), so cùng kỳ 

bằng 45% giảm (265 ha).  

+ Mì 200 ha, chiếm 6,25% DTGT, đạt 100 % so với kế hoạch (200 ha), so 

cùng kỳ bằng 60% giảm (120 ha). 

+ Rau xanh các loại 23,8 ha, chiếm 0.74% DTGT, đạt 79,3% so với kế 

hoạch (30 ha)  

+ Cao su không trồng mới, hiện đang khai thác 397 ha, so cùng kỳ không 

tăng, không giảm.  

+ Cây trôm 5,5 ha, chiếm 0,15% so kế hoạch đạt 100%, so cùng kỳ không 

tăng, không giảm. 
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+ Bắp trồng : 4,7 ha. chiếm 0,15% tổng DTGT; Đậu các loại: 2,7 chiếm 

0,08% tổng DTGT. 

b. Công tác khuyến nông:  

Phối hợp trạm BVTV mở 01 lớp bàn giao khoa học về bệnh trên cây lúa 

với 30 lượt người tham gia. 

Phối hợp trạm BVTV mở 01 lớp trồng rau sạch theo tiêu chuẩn vietGAP 

với 20 lượt người tham gia. 

c. Chăn nuôi: 

 Tổng đàn trâu bò, bê nghé: 753 con, đạt 84 % KH, bằng 149% so cùng kỳ;  

Đàn lợn 492 con, đạt 260 % KH, so cùng kỳ tăng (303 con); Đàn gia cầm: 9.700 

con đạt 91 % KH. bằng 177% cùng kỳ. 

 Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó. UBND xã xây 

dựng kế hoạch phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền tới các hộ gia đình 

hội viên và chỉ đạo các đơn vị ấp, tổ tuyên truyền nhân dân biết và thực hiện. 

Sau 02 đợt tiêm phòng kết quả đạt được như sau: 

 Đàn trâu bò, số con được tiêm: 450/753 con, đạt 59,76% 

 Đàn lợn, số con được tiêm: 30/492 con, đạt 5% 

 Đàn chó, số con được tiêm: 50/313 con đạt 16% 

 Nhìn chung 6 tháng đầu trên địa bàn toàn xã không có xảy ra dịch bệnh 

gia súc, gia cầm. 

 c. Nuôi trồng thuỷ sản:  

 Diện tích nuôi trồng thủy sản 3,035 ha. năng suất ước tính 100kg/ha. 

 2. Dịch vụ thương mại và thu khác:  

 Dịch vụ thương mại được đầu tư mở rộng và phát triển, tập trung là khu 

vực  Chợ bến cầu là nơi buôn bán giao lưu của các ấp và phía bạn Campuchia. 

Nhiều hộ đã đầu tư mở rộng các mặt hàng, doanh thu không ngừng được tăng 

lên. Toàn xã có 248 hộ gia đình kinh doanh vận tải, thương mại và dịch vụ, 

trong đó: Kinh doanh vận tải 04 hộ, thương mại 216 hộ, dịch vụ 72 hộ. 

 3. Tài chính - Thuế: 

 Tài chính: 
 Trên lĩnh vực thu - chi ngân sách được tập trung chỉ đạo theo đúng quy 

định. 

 - Tổng thu ngân sách trong 5 tháng: 4.781.000 / 6.731.000đ, đạt 71% KH, 

bằng 158% cùng kỳ, Trong đó: Thu cân đối: 2,080.000đ; Thu BSTM: 1,697.000đ; 

Thu chuyển nguồn: 238.000.000đ; Thu theo chỉ tiêu giao và tỷ lệ: 766.000.000đ 

 - Tổng chi thường xuyên: 2.757.000đ đạt 41% KH, bằng 116 % so với cùng 

kỳ.  

 Thuế: Tổng thu tính từ đầu năm đến ngày 30/5/2019: 990.790.000/ 

700.000.000đ đạt 142% chỉ tiêu huyện giao. 

 4. Công tác Địa chính -TNMT, GTTL - XDNTM 

 a. Địa chính xây dựng: 
 - Trong 6 tháng qua thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý trong xây 

dựng nên không có hộ xây dựng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái quy định. Công 

tác cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân thực hiện thường xuyên. Công tác quy 

hoạch và thực hiện quy hoạch đảm bảo các bước theo quy định. Trong 6 tháng 
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đầu năm 2019 tiếp nhận giải quyết cấp mới: 14 hồ sơ đăng ký cấp mới QSDĐ 

(DT: 62093,8 m2); cấp đổi: 35 hồ sơ (DT: 178868,2 m2); chyển mục đích sử 

dụng đất: 02 hồ sơ; tiếp nhận giải quyết 02/03 đơn khiếu nại tranh chấp đất đại, 

tồn một đơn đang xác minh làm rõ.  

 b. Tài nguyên môi trường: 

 - Tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 03 trường hợp gây ô nhiễm mội trường. 

Phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi cục BTVT tỉnh kiểm tra 04 

cuộc như sau: 02 cuộc sạt lỡ tại ấp Tân Định (theo ý kiến cử tri phản ảnh); 01 

cuộc xin hạ cấp đất của (ông Quách Hải Bằng); 01 kiểm tra hạ cấp đất trên địa 

bàn xã. 

 c. Xây dựng  GTTL - NTM: 

   Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, mục tiêu phấn 

đấu  năm 2019  xây dựng các hạng mục công trình. Với tinh thần đó, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phấn đấu của toàn thể 

nhân dân, trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng kết 

cấu hạ tầng gồm các hạng mục công trình như sau: 

 - Nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 công trình: Nạo vét kênh Tầm ru và 

kênh BG 7. 

 - Quân Khu 7: Làm chủ đầu tư thi công cầu đường, đường tuần tra biên 

giới từ ngã tư ấp Tân Long đến cầu Phước Trung (Ngã Ba vàm). 

 - Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh: Làm chủ đầu tư thi công nâng cấp 

đường HL 12 và cầu nhà 02 Gió đi ấp Rạch Tre. 

- Đừơng xóm ấp Bến Cầu nối từ đường HL 12 xuống khu vực nhà 6 Biên 

dài 1.000 mét. Tổng kinh phí 49.250.000đ (do nhân dân ấp đóng góp) 

 - Đường nội đồng HL 12 vô gò ván Hương ấp Rạch Tre: 1.003,49m. Tổng 

mức đầu tư: 1.186.741.000đ (kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng 

nông nghiệp, nông thôn) 

 - Đường nội đồng hương lộ 12 xuống rạch chuột sông vàm cỏ ấp Rạch Tre: 

232,48m. Tổng mức đầu tư: 224.899.000đ (kinh phí duy tu bảo dưỡng các công 

trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn) 

 - UBND huyện tổ chức lễ khởi công nâng cấp sửa chữa con đường HL 12 

từ ngã tư chợ củ đi đến ngã tư ấp Tân Long. 

 - UBND xây dựng danh mục công trình, trình UBND huyện thẩm định phê 

duyệt 04 công trình đường nông thôn năm 2019: Nhựa hóa 02 con đường, đường 

tổ 23(từ đầu đường huyện 7 đến điểm đường lên khu dân tộc) và  đường tổ 13 

(khu vực chợ). Sửa chữa nâng cấp sỏi đỏ đường ngã tư ấp Tân Long đến chốt dân 

quân, đường tổ 01, 02 ấp Bến Cầu. 

 II. Văn hoá - xã hội và chính sách – xã hội: 

 1. Về Văn hoá - xã hội: 

 a. Văn hoá thông tin: 
 - 6 Tháng đầu năm  Ban văn hoá đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền 

phục vụ tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt ngày lễ, tết trọng đại của đất nước. 

 Ngành văn hóa, Đài truyền thanh xã phát được 99 nội dung, được 47 cuộc, 
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tăng so cùng kỳ 98%; tuyên truyền trên trên đài trạm 53 nội dung với thời lượng 

375/5 trạm, so cùng kỳ bằng đạt 54,66%; trang trí 34 băng ron/ 8 đợt, số lượng 

20 cờ các loại tăng so cùng kỳ 97%. Thông báo, tổ chức cho nhân dân treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc đồng loạt trên địa bàn xã được 03 lần. Tham gia các hoạt 

động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao do huyện phát động, đạt giải 3; phát 

động hộ gia đình tập luyện thể thao giữ gìn sức khỏe đạt 31%. 

 Phong trào văn nghệ, TDTT: Luôn được duy trì thường xuyên, nhân dịp 

mừng Đảng - Mừng xuân Kỷ Hợi, các ngày lễ lớn. Ngành văn hóa kết hợp cùng 

TTHTCĐ tổ chức được 01 trận bóng chuyền, 01 trận bó đá mini.Tham gia các 

hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao do huyện phát động, đạt giải 3 

bóng chuyền, đạt giải nhì tiếng hát Karaoke, giải khuyết khích tiếng hát mùa 

xuân. 

 Công tác kiểm tra liên ngành: Tổ chức kiểm tra 03 đợt các cơ sở kinh 

doanh. Kết quả không phát hiện trái với quy định.  

 2. Chính sách xã hội: 
 UBND xã thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với 

cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội như: Chi trả trợ cấp, công tác điều 

dưỡng theo định kỳ, cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo đúng quy định; Đồng thời 

Đảng uỷ, UBND xã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên vật chất và tinh thần 

tới các đối tượng trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Các phần quà của 

Trung ương, tỉnh, huyện, xã đều được chuyển kịp thời và đúng đối tượng.  

 Công tác chi trả chế độ đối với người có công, thân nhân người có công 

được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Qua đó UBND xã còn tiếp nhận các tổ 

chức, cá nhân mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi tặng quà, 

khám cấp thuốc cho gia đình chính, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 1.466 

phần quà. Tổng trị giá trên 576.510.000đ. 

 Công tác giảm nghèo: Theo số liệu năm 2018, số hộ nghèo: 133 hộ / 438 

khẩu, trong đó: Hộ nghèo: 38 hộ, hộ cận nghèo: 52 hộ, hộ nghèo theo tiêu chuẩn 

của tỉnh: 43 hộ. Về công tác giải quyết việc làm; giới thiệu việc làm cho 62 lao 

động đạt 41% kế hoạch. 

 Về công tác khác: Xây tặng 03 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, sửa 

chữa 04 căn nhà đại đoàn kết. Tổng kinh phí 169.785.000đ (từ nguồn vận động 

Quỹ vì người nghèo của xã). 

 Về công tác bảo vệ CSSKTE: Tổng số trẻ em trên toàn xã có 1.165 trẻ; trẻ 

em dưới 6 tuổi 435 trẻ, từ 6 - 16 tuổi 730 trẻ; số trẻ được cấp thẻ BHYT dưới 6 

tuổi 430 trẻ. 6 Tháng tăng 13 trẻ so cùng kỳ.  

 Vận động động Quỹ vì người nghèo: 11.040.000đ; Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 

4.575.000đ, có 03 ấp vận động đạt 100% chỉ tiêu (Rạch Tre, Tân Định, Tân 

Long). 

 3. Công tác giáo dục:  

 Chất lượng dạy và học của 3 nhà trường được quan tâm thường xuyên. 

Được ngành cấp trên quan tâm tiến hành tu sửa các hạng mục công trình của 3 

nhà trường đáp ứng nhu cầu cho công tác giáo dục của địa phương. Công tác 

khuyến học, khuyến tài được chú trọng, góp phần khích lệ động viên học sinh, 

giáo viên nhân viên nhà trường thi đua “dạy tốt, học tốt”. 
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 - Kết quả năm học 2018 – 2019 đạt được như sau: 

  Trường THCS:  

 Trường Tiểu học: 

 - Tổng số học sinh 461 em. Kết quả học lực cuối năm đạt như sau: 

 + Về kiến thức kỹ năng:  HT: 453/461  tỉ lệ 98,3%, CHT: 08/461, tỉ lệ 

1,7%. 

 + Về năng lực: Đạt: 453/461 tỉ lệ 98,3%, CĐ: 08/461 tỉ lệ 1,7%. 

 + Về phẩm chất: Đạt: 461/461 tỉ lệ 100%  

 Trường Mầm non:  

 - Tổng số học sinh 212 trẻ / 8 nhóm lớp (khối lá: 88/4 lớp, khối chồi: 81/2   

lớp, khối mầm: 43/2 lớp). 

 - Số trẻ địa bàn ra lớp: 196/368 trẻ, trong đó chia ra các độ tuổi. 

 + Trẻ từ 0 đến 02 tuổi: 0/131 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ huy động 0% 

 + Trẻ 3 tuổi ra lớp: 39/69 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ huy động 50,7% 

 + Trẻ 4 tuổi ra lớp: 67/82 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ huy động 81,7% 

 + Trẻ 5 tuổi ra lớp: 83/86 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ huy động 96,5% 

 - Đầu năm học huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: 86/86 tỉ lệ đạt 100%, cuối năm 

học số trẻ được duy trì là 86/86 tỉ lệ đạt 100% 

 Năm học 2018 – 2019: Trường THCS có  học sinh, Trường Tiểu học có: 

461 học sinh, Trường Mầm non có: 212 cháu. Đội ngũ giáo viên của 3 nhà 

trường được ổn định. Tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của 3 nhà trường tiếp 

tục phát huy những thành tích đạt được trong năm qua để phấn đấu hòan thành 

tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018- 2019. 

 4. Công tác y tế - DS:  

 Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được 

quan tâm. Việc thực hiện khám, chữa bệnh và cấp thuốc đúng theo đúng quy 

định. 6 tháng đầu có 1891 lượt người đến khám và chữa bệnh, trong đó; khám 

BHTY: 1258/2481 đạt 51%.Việc phòng chống các dịch bệnh được chú trọng 

thường xuyên, trong 6 tháng không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, 100% trẻ 

em trong độ tuổi được uống vitamin A, tỷ lệ tiêm chủng đạt 48%. Công tác quản 

lý thai nghén, và khám thai đúng định kỳ; thực hiện KHHGĐ: 199 trường hợp. 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 13,3%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,93 

%, có 08 trường hợp sinh con thứ 3 chiếm 13,6%. 

 5. Công tác Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019: 

 Qua Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019: Đã hoàn thành cơ bản bàn giao 

cho huyện rà soát điều chỉnh trên phần mềm của điều tra viên. 

 - Tổng kết sơ bộ số hộ, số khẩu có mặt trên thực tế ở địa phương là; 1.153 

hộ, 4.073 khẩu (Nam: 2.066, Nữ: 2.007) 

 III. Quốc phòng - An ninh - Tư pháp: 

 1. Quốc phòng: 
 - Tình hình an ninh biên giới xảy ra: 4 vụ cháy mía thiệt hại 63,5 ha.  

 - Nhiệm vụ SSCĐ và phòng thủ:  

 Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ tại đơn vị và 

hai chốt; Xây dựng lực lượng dân qân đảm bảo đúng số lượng theo quy định, 
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hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2019 trình Ban CHQS 

huyện phê duyệt; tham mưu cho UBND xã ra quyết định cho 12 đồng chí hoàn 

thành nhiệm vụ trở về địa phương, quyết định cho nghỉ việc 03 đồng chí, quyết 

kết nạp 20 công dân vào QD nồng cốt; Tổ chức đăng ký 12 quân nhân hoàn 

thành nhiệm vụ NVQS đăng ký vào các đơn vị DBĐV. 

 - Công tác tuyển quân:  Luôn đảm bảo quân số và giao quân năm 2019 đạt 

100% chỉ tiêu huyện giao (09/09 thanh niên); Tổ chức đăng ký công dân trong 

độ tuổi 17, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 18-25 tuổi và công dân 

trong độ tuổi DQTV. Phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, nữ chuyên môn 

kỹ thuật. Kết quả đăng ký thanh niên tuổi 17: 25 thanh niên, công dân trong độ 

tuổi dân quân: 53 công dân. 

 - Công tác huyến luyện: Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu 

giáo án huấn luyện trong tháng 3 đến  tháng 6 năm 2019, trình Ban CHQS 

huyện phê duyệt. Tổ chức huấn luyện cho DQTT xã  với quân số 28/31 đ/c đạt 

92,25%; tổ chức huấn luyện nâng cao cho LLDQ để tham gia Hội thao cấp 

huyện 14 đ/c. Kết quả đạt giải ba cá nhân; huấn luyện nâng cao cho LLDQ năm 

thứ hai để tham gia kiểm tra bắn đạn thật bài 01 súng AK, quân số tham gia 25 

đ/c. 

  Ban CH QS xã luôn duy trì nghiêm chỉnh thực Chỉ thị 525/CT-BCH ngày 

29/4/2010 của Bộ CHQS tỉnh duy trì kỷ luật trong LLVT tỉnh. Quán triệt cho 

LLQD thường trực xã nắm chắc nhiệm vụ DQ và chế độ công tác của LLDQTT 

theo Quyết định số 955 ngày 02/6/2014 của Bộ tư lệnh Quân khu về ban hành 

quy định nhiệm vụ, chế độ công tác, sinh hoạt của DQTT xã, tăng cường công tác 

kiểm tra nơi ăn ở của đơn vị và hai chốt. 

  - Công tác đối thoại quân sự: Duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tháng, 

quý giữa hai chính quyền địa phương Việt Nam - Campuchia đối diện kịp thời để 

thông những vấn đề có liên quan để cùng nhau giải quyết, xây dựng biên giới hòa 

bình hữu nghị. Theo đề nghị của phía bạn UBND xã hỗ trợ cho đơn vị Chi khu 

Quân sự Romeas Haek 3 tấn xi măng. Trị giá: 5.000.000đ. Qua đó Đảng ủy, 

UBND xã còn tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các đơn vị bạn 07 phần quà. 

Trị giá trên 3.500.000đ.(Huyện Romeas Haek, Đại đội 1, Đồn cảnh sát biên giới, 

Xã đôn, Công an hành chính, Pê âm). 

 2. Công tác An ninh: 

* Tình hình an ninh trong nội địa: Giữ vững ổn định  

* Tình hình trật tự, an toàn xã hội: 
- Vụ việc có dấu hiệu hình sự: không xảy ra 

- Vụ việc vi phạm hành chính: Xảy ra 05 vụ: tăng 02 vụ so với cùng lỳ 

năm 2018. 

+01 vụ/ 01 đối tượng có hành vi vi phạm lĩnh vực bạo lực gia đình. Lập hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính. 

+ 01 vụ 01 đối tượng có hành vi phá hại tài sản người khác. Lập hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính. 
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+ 01 vụ Ông Nguyễn Văn Rớt , sn 1952, treo cổ tự tử chết. Tại ấp Tân 

Định, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.  

+01 vụ 01 đối tượng có hành vi súc phạm lăn mạ người khác. 

+01 vụ kiểm tra xe phát hiện 51 con heo nghi vắn có dấu hiệu dịch tả (lỡ 

mồm long móng). Kết quả ra quyết định tịch thu tan vật, tiêu hủy 51 con heo. 

* Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: 

 Tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT được 125 cuộc,  có 750 lượt CBCS tham 

gia. Kết quả:  

- Phối hợp với đội XDPT-PTX về ANTT bắt quả tang một điểm đá gà tại 

ấp Bến Cầu xã Biên Giới, bắt giữ 04 đối tượng, tạm giữ 01 cân đồng hồ loại 

05kg, 10 cập cựa sắt đã qua sử dụng, 02 con gà đá (chết), và 11 xe mô tô. Kết quả 

Công an xã lập hồ sơ 04 đối tượng xử phạt hành chính. 

- Thử test nhanh: 08 đối tượng. Kết quả dương tính 03 đối tượng, (đối 

tượng đang quản lý tại xã 03 đối tượng). Không tăng không giảm so với cùng kỳ. 

- Công tác kiểm tra đăng ký lưu trú 05 trường hợp. Kết quả phát hiện 01 

trường hợp không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú. Công an xã lập 

biên bản 01 trường hợp. 

* Công tác đảm bảo trật tự ATGT: 

- Tai Nạn Giao thông đường bộ: Không xảy ra 

- Đường thủy: Ổn định. 

* Công tác quản lý hành chính: 
Thực hiện Luật cư trú, Công an xã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đúng quy 

định, không còn hồ sơ tồn động. Cụ thể: 

- Đăng ký thường trú khai sinh 21k, 12 nữ. 

- Chuyển đến ĐKTT  27 k, nữ 20. 

- Chuyển đi:, 11 k, nữ 11. 

- Tách lập hộ mới: 02 hộ, , Nữ 03. 

- Chết xóa đăng ký thường trú: 06 k, nữ 03 

- Đổi sổ HK 11 trường hợp 

- Mất HK cấp lại 9 trường hợp 

- Điều chỉnh, bổ sung thông tin 70 trường hợp. 

- Phối hợp Phòng PC 64 công an Tây Ninh và đội QLHC công an huyện 

Châu Thành cấp đổi, làm mới căn cước công dân được 72 trường hợp.  

* Công tác xây dựng phong trào: 
- Sinh hoạt định kỳ đối với mô hình toàn dân tham gia truy bắt, tố giác tội 

phạm định kỳ ở 04 ấp, và mô hình đồng bào Khmer ấp Bến Cầu tự phòng, tự 

quản về ANTT, thông qua đó tuyên truyền về công tác phòng chống các loại tội 

phạm, công tác phòng,chống cháy nổ và công tác đảm bảo TTATGTthông qua 

cuộc họp định kỳ được 30 cuộc có trên 725 lượt người tham dự. 
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- Tổ chức họp cũng cố 05 đội tuần tra nhân dân, duy trì công tác huy động 

trực sẵn sàng chiến đấu và tham gia tuần tra truy quét. 

* Công tác xây dựng lực lượng Công an xã: 

- Tham mưu UBND xã miễn nhiệm 01 chức danh Công an viên, bổ nhiệm 

01 chức danh Công an viên. Hiện lực lượng Công an xã đủ biên chế: 14/14. 

 3. Cải cách hành chính – Tư pháp hộ tịch: 
 * Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo: 

 Thực hiện tốt công tác tiếp dân, hồ sơ đưa vào giải quyết theo cơ chế một 

cửa chủ yếu là hồ sơ thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, hồ sơ được nhận và trả 

đúng hẹn. Kết quả tiếp nhận: 712 hồ sơ, đã giải quyết trả kết quả: 713 hổ sơ (của 

tháng trước: 01 hồ sơ), số lượng hồ sơ, tồn đọng: 05 hồ sơ (do hồ sơ cần có thời 

gian để xác minh); không có hồ sơ trễ hạn. Các kiến nghị, đề nghị của công dân 

được tiếp nhận và giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

 *Tư pháp - hộ tịch: 

 - Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Kết hợp với Trung tâm trợ giúp 

pháp lý. Tổ chức được 05 cuộc tại 4 ấp, có 276 lượt người  dự; Công tác hòa giải 

tiếp nhận: 05 đơn, giảm 01 đơn so cùng kỳ, hòa giải thành 03/05 đơn, không 

thành 02 đơn. 

 - Công tác hộ tịch: 6 Tháng đầu năm tiếp nhận đăng ký khai sinh: 92 

trường hợp; đăng ký khai tử: 09 trường hợp; đăng ký kết hôn: 06 đôi (nam, nữ); 

giám hộ: 02 trường hợp; cải chính: 01 trường hợp; bổ sung hộ tịch: 03 trường 

hợp; xác nhận trình trạng hôn nhân: 40 trường hợp (có 09 trường hợp là kết hôn 

trong nước, 31 trường hợp bổ sung các hồ sơ khác); trích lục hộ tịch bản sao: 

166 trường. 

 - Công tác chứng thực: Tổng số: 892 trường hợp, trong đó: Chứng thực 

chữ ký: 81 trường hợp; chứng thực sao y: 755 trường hợp; chứng thực hợp đồng 

chuyển nhượng QSDĐ: 32 trường hợp; chứng thực hợp đồng tặng cho QSDĐ: 

05 trường hợp; chứng thực thế chấp QSDĐ: 04 trường hợp; văn bản phân chia, 

thừa kế tài sản:01 trường hợp; văn bản từ chối nhận tài sản: 05 trường hợp; văn 

bản nhận tài sản: 02 trường hợp; hợp đồng thuê đất: 01 trường hợp. 
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PHỤ LỤC 

Kèm biểu kèm theo báo cáo có so sánh với kế hoạch năm 2019 và cùng kỳ 

(6 tháng năm 2018), thực hiện theo các mốc thời gian như sau: 

TT CHỈ TIÊU KH: 2019 

ƯTH 6 

THÁNG 

2019 

TH 6 

THÁNG 

2018 

SO SÁNH % 

Kế 

hoạch 

Cùng 

kỳ 

1 2 3 4 5 6=4/3 7=4/5 

I 

 
Chỉ tiêu kinh tế:   

     

1 Trồng trọt (ha) 4.644,8 3.521 4.106 76 86 

1.1 Chăn nuôi      

 - Gia súc (con) 900 753 604 84 149 

 - Gia cầm (con) 12.000 9.700 3.500 91 177 

2 Thu NS: (triệu đồng) 6.731.000 4.781.000 3.024.000 71 58 

3 Tổng NS: (triệu đồng) 6.731.000 2.757.000 2.369.000 41 16 

4 

 

 Thu thuế: (triệu đồng) 

 

700.000 

 

990.790 

 
201.228 142 392 

5 Địa chính- xây dựng-MT      

 Tỷ lệ DT được cấp SQDĐ  10 (ha) 6,2 (ha)  9,1(ha) 62 68 

 Cấp đổi QSDĐ 30 35 27 117 30 

6 Xây dựng cơ bản:(C/trình) 04 02 01 50 50 

7 Xây dựng NTM (tiêu chí) 03 - -   

II Chỉ tiêu VH - XH:       

1 Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp 100% 100 100   

2 Phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi 100% 100 100   

3 
Tỷ lệ ấp khu phố đạt chuẩn 

văn hóa (chưa xét) 
4/4 ấp - 

-   

4 
Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn 

hóa (chưa xét) 
75% - 

-   

5 
Hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm VHTT&HTCĐ 
100% - -   

6 Tỷ lệ học sinh bỏ học 1% 0 0   

7 Tỷ lệ tăng dân số dưới 1% 0,93 - 0,93  

8 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng dưới 
13,5% 13,3 13,8 95 96 

9 Tham gia BHYT  80% 81,24 - 101 - 

10 
Lao động được tạo điều kiện 

giải quyết việc làm 
150 (LĐ) 62 73 41 85 

11 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm  

(chưa xét) 
19 (hộ) - - - - 

12 Tỷ lệ hộ sử dụng điện 100% 100 100 100 100 

13 

 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp 

vệ sinh ở nông thôn 
93% 88,6 86,6 95 100 

14 
C/tiêu Quỹ vì người nghèo: 

(triệu đồng) 
40.000 41.000 - 103 - 

15 
C/tiêu Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa: (triệu đồng) 
12.570 13.000 - 103 - 

16 KNTC: (Hòa giải thành) 90% 3/5 6 60 50 
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 IV. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân chủ yếu: 

 1. Hạn chế tồn tại: 
 - Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế Nông nghiệp còn 

hạn chế, diện tích cây trồng mới chưa được mở rộng, hiệu quả kinh tế chưa cao.  

 - Việc thực hiện của các ngành chuyên môn chưa phát huy hết chức trách 

vai trò nhiệm vụ. 

 - Tỷ lệ một số lĩnh vực còn thấp so với cùng kỳ. 

 2. Nguyên nhân: 
 - Công tác chỉ đạo trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ, thiếu tính quyết liệt 

trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ giữa Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể còn hạn chế, chưa thường 

xuyên, thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu 

quả chưa cao. 

 - Một số đồng chí cán bộ được phân công chỉ đạo và cán bộ ấp chưa thật 

sự nhiệt tình, sâu sát với đơn vị được phân công phụ trách, chưa phát huy tính  

năng động, sáng tạo, chủ động giải quyết công việc, một số đồng chí còn có tư 

tưởng chần chừ ngại khó. 

 - Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; do ảnh hưởng giá cả một số cây trồng, 

vật nuôi không ổn định làm ảnh hưởng đến tâm lý của nông dân không giám mở 

rộng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo mô hình trang trại. Hiện nay nông dân 

chủ yếu chăn nuôi theo thời vụ. Qua tổng điều đàn gia súc, gia cầm so cùng kỳ 

giảm mạnh. 

  V. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

  1. Triển khai thực hiện có hiệu quả K ế hoạch của năm 2019 đã đề ra phát 

triển kinh, xã hội theo Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND thực hiện trong năm 

2019, đó là tiền đề. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại IX của Đảng bộ 

2015 - 2020. 

  2. Tập trung hoàn thiện 03 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đề nghị về trên 

xem xét công nhận trong năm 2019. (Tiêu chí 09: Về nhà ở, tiêu chí: 12 Lao động 

việc làm, chỉ tiêu: 13.2 Tổ liên kết hợp tác sản xuất). 

  3. Tăng cường quản lý Nhà nước nhất là đối với các Dự án đang triển khai 

trên địa bàn, không để xảy ra xây dựng trái phép . Thực hiện tốt công tác qu ản lý 

bảo vệ PCCC trên địa bàn; kiểm tra ngăn chặn không để lấn chiếm vỉa hè, lòng lề 

đường để kinh doanh buôn bán. 

  4. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác dạy và học năm học 2019-

2020,  ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học , đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích 

cho các em học sinh trong dịp hè, phòng tránh đuối nước xảy  ra. Thực hiện công 

tác an toàn thực phẩm nhất là các bếp ăn , có giải pháp tuyên truyền hiệu quả đối 

với học sinh về kiến thức đảm bảo ATTP. Triển khai xây dựng trường học xanh ở 

các điểm trường. Đàm bảo 100% các cháu trong độ tuổi đến lớp.  
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Tiếp tục triển khai thực hiện tốt về văn hóa, văn minh đô thị, tháo gỡ kịp 

thời không để dán quảng cáo rao vặt sai quy định, duy trì ra quân dọn vệ sinh môi 

trường, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường. 

5. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, công tác phòng ch ống dịch 

bệnh, vệ sinh ATTP, hoàn thành chỉ tiêu về DS-KHHGĐ năm 2019, giảm tỷ lệ 

sinh con thứ 3
+ 

 và tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi theo Kế hoạch đề r a. Duy trì 

Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. 

  6. Tranh thủ các nguồn lực thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm xây mới, sửa 

chữa nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo (đã có danh sách ban đầu). Thực hiện tốt 

phương án thoát nghèo bền vững . Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội 

trên địa bàn. 

  7. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn từ nay đến cuối năm 

2019. Tăng cường đưa tin bài có chất lượng , quan tâm tuyên truyền nội dung chủ 

đề năm 2019 và các nhiệm vụ , sự kiện chính trị quan trọng như : Kỷ niệm ngày 

27/7 ngày (TBLS), 22/12 ngày thành lập (QĐND-VN), Cách mạng tháng 8 và 

Quốc khánh ngày 02/9. 

  8. Triển khai thực hiện tốt công tác CCHC từ nay đến cuối năm 2019; chú 

trọng công tác tiếp nhận hồ sơ công dân  và trả kết quả t ại bộ phận mộ cửa; Phát 

huy hiệu quả mô hình một cửa, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài vượt cấp. 

Thực hiện tốt quy định làm việc ngày thứ 7 và lịch tiếp công dân đúng theo quy 

định. Triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ thiên 

tai do lũ lụt. 

 9. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tăng cường 

công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường 

hợp vi phạm, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững tình hình ANCT-TTATXH 

trên địa bàn . Tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông 

đường bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa 

trôm cắp tài sản. 

  10. Tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác phòng, chống thiên tai, cứu 

nạn, cứu hộ. Xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống thiên tai lũ lụt và phòng 

cháy, chữa cháy; Tổ chức ra quân làm công tác dân vận năm 2019. 

 Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2019 của UBND xã Biên Giới./. 
Nơi nhận: 

- VP HĐND&UBND huyện;                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Phòng TC-KH huyện;                                             CHỦ TỊCH 
- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- MTTQ& Các đoàn thể xã;    

- Lưu VP. 
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