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

  XÃ PHƯỚC VINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

      Số: 299/BC-UBND                                  Phước Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

  

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 

6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2019 

                                          

Phần thứ nhất: 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

Thực hiện Quyết định số: 36/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND xã về Kế 

hoạch phát triển KTXH - QPAN năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC: 

1) Về Kinh tế  

1.1. Nông-lâm-thủy sản:  
a. Về trồng trọt: 

- Tổng diện tích gieo trồng đến nay 4.463,5ha/5.614ha  đạt 79,5% so với kế 

hoạch năm;  năng xuất cây lúa: 5,5 – 6 tấn/ ha.  

- Tổng diện tích thu hoạch đến nay 4.213,5ha/5.614ha  đạt 75,05% so với kế 

hoạch năm. 

b. Chăn nuôi:  

- Thường xuyên kiểm tra phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không 

xảy ra dịch bệnh. 

- Tổng đàn vật nuôi gia súc, gia cầm: Gà 2100 con, Vịt 6500 con, Trâu, Bò 615 

con, Heo 1500 con, Chó 1050 con. 

- Xây dựng kế hoạch tiêu độc sát trùng gia súc gia cầm đợt 01 và đợt 02 năm 

2019, kế hoạch tiêm phòng đợt 01/2019. 

- Triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. 

c. Lâm nghiệp: 

Tăng cường kiểm tra, tuần tra, tổ chức tốt công tác phòng chống cháy rừng, tổ 

chức phát đường băng cản l a, kiểm tra phư ng tiện d ng c  phòng chống cháy rừng. 

Ban chỉ huy PCCR lên kế hoạch, phư ng án, lịch phân công trực PCCR 24/24.  

Đội bảo vệ rừng tổ chức kiểm tra, tuần tra trong 6 tháng phát hiện 01 v  chuyển 

lâm sản, 01 v  cắt gi  lâm sản đã ra quyết định xử phạt hành chính. 

d. Thuỷ lợi:  
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Thường xuyên kiểm tra các kênh nội đồng, nhắc nhở nông dân gôm rôm chà cây 

làm thông thoáng kênh mư ng, đảm bảo dòng chảy. 

Diện tích tưới thuỷ lợi là 2.639 ha/2.560 ha. 

1.2. Lĩnh vực đầu tư XDCB-Chương trình MTQG: 

1. Công trình mới năm 2019: 02 công trình 

- Công trình: Nâng cấp đường Nội đồng số 1 ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh (vô 

cây Xà Qùy) 

- Công trình: Nạo vét kênh Bàu Bốn Đêm ấp Phước Trung xã Phước Vinh 

2. Tình hình giải ngân, tất toán, quyết toán:  

- Công trình: Nâng  cấp đường Nội đồng số 1 ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh (vô 

cây Xà Qùy), vốn phân khai đợt 1 năm 2019: 550.000.000 đ; đã giải ngân là 

407.000.000 đ, đạt 74% kế hoạch vốn giao. 

- Công trình: Nạo vét kênh Bàu Bốn Đêm ấp Phước Trung xã Phước Vinh, vốn 

phân khai đợt 1 năm 2019: 350.000.000 đ, đã giải ngân là 280.000.000 đ, đạt 80% kế 

hoạch vốn giao. 

 1.3. Xây dựng nông thôn mới:  

- Hiện có 12 tiêu chí đạt là: Tiêu chí 1- Quy hoạch, Tiêu chí 3 - Thuỷ lợi, Tiêu 

chí 4- Điện, Tiêu chí 7- C  sở hạ tầng thư ng mại nông thôn, Tiêu chí 8- Thông tin và 

Truyền thông, Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư, Tiêu chí 12 - Lao động có việc làm; Tiêu chí 

14 - Giáo d c; Tiêu chí 16 - Văn hoá, Tiêu chí 17- Môi trường và An toàn thực phẩm, 

Tiêu chí 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Tiêu chí 19 – Quốc phòng và an 

ninh. 

- 07 tiêu chí còn lại: Tiêu chí 2 - Giao thông, Tiêu chí 5 - Trường học, Tiêu chí 6 

- C  sở vật chất văn hoá, Tiêu chí 10 - Thu nhập, Tiêu chí 11 - Hộ nghèo, , Tiêu chí 13 

- Tổ chức sản xuất. 

- Năm 2019 đăng ký phấn đấu đạt 03 tiêu chí gồm: Tiêu chí 10 – Thu nhập, Tiêu 

chí 11 – Hộ nghèo, Tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất.  

- Triển khai kế hoạch thực hiện chư ng trình m c tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2019 trên địa bàn xã. 

 - Tiếp t c thực hiện tốt công tác tuyên truyền về m c tiêu xây dựng nông thôn 

mới trên trạm truyền thanh xã. 

 - Tiến hành rà soát tổng số người dân chưa tham gia BHYT có 02 hoàn thành ấp 

Phước Lộc, ấp Phước Lợi. 

- Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có 3193 hộ/ 11083 khẩu: 5655 

nam/ 5428 n . 

1.4. Tài nguyên - Môi trường: 

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản: Triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra 

khoáng sản, kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện 

theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; thường xuyên 
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kiểm tra nhắc nhở và hướng dẫn người dân trong việc xin giấy phép để hạ cấp đất nông 

nghiệp. 

- Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ: Trong 6 tháng đầu năm 2019 đăng ký 

QSDĐ lần đầu 04 hồ s , chuyển nhượng QSDĐ 15 hồ s . 

1.5. Điện: Toàn xã hiện có 2977/2977 hộ sử d ng điện chiếm tỷ lệ 100%  

1.6. Tài chính:  

* Thu thuế:  

a. Công tác thu thuế: 

 Tiến độ thu từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019 gồm:  
 * Tổng thu thuế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019 ước lũy kế 

514.796.900
đ
/ 970.000.000

đ
 đạt tỉ lệ 53,07 % so với kế hoạch. 

* Tổng thu lệ phí chứng thực từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019 với tổng 

số tiền là: 25.500.000
đ
(Hai mư i lăm triệu năm trăm ngàn đồng). 

b. Tài chính: từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019. 

 * Tổng thu: 10.199.209.805
đ 
/8.586.000.000

đ 
đạt 118%. 

 * Tổng chi: 3.904.723.437
đ
/ 8.586.000.000

đ 
đạt 45,47%. 

c. Quỹ vì người nghèo: Vận động 84.289.000
đ
/60.000.000

đ
 đạt 140,48% so với 

kế hoạch. 

           2. Công tác nội vụ, văn hóa-xã hội: 

2.1. Văn phòng:  

Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2019 và Phát động phong trào, 

ký kết đăng ký thi đua năm 2019, phân công cán bộ công chức; 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019, công tác báo cáo xây 

dựng chính quyền năm 2019. 

2.2. Lao động - thương binh và xã hội: 

Trong dịpTết Nguyên đán đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn được 1.337 phần quà trị giá 639.660.000 

đồng. Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đối tượng chính sách đảm bảo đúng quy 

định. Tổng kết công tác điều tra rà soát hộ nghèo, kết quả rà soát có: 79 hộ nghèo, 79 

hộ cận nghèo, hộ nghèo tỉnh (hộ MSTB) 122 hộ. 

Kết hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho trẻ em 

trên địa bàn xã. 

* Nhà Đại đoàn kết: 

            Đã xây 02 căn mỗi căn trị giá 40.000.000
đ
 với tổng số tiền là 80.000.000

đ 
(Tám 

mư i triệu đồng).  

 * Nhà tình nghĩa: Đã xây 01 căn với tổng số tiền: 75.000.000
đ
 (Bảy mư i lăm 

triệu đồng) xã vận động 50.000.000 còn lại gia đình bỏ ra. 

  2.3. Hoạt động văn hóa Thông tin-TDTT-truyền thanh: 

Tập trung thông tin-tuyên truyền các chủ trư ng, chính sách, pháp luật của Đảng 

và Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930-3/2/2019), Công tác tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
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phí, công tác phòng chống dịch cúm, phòng chống sâu bệnh phá hoại mùa màng cho 

nông dân, Xây dựng các danh hiệu văn hóa, Công tác phòng chống cháy nổ mùa khô 

năm 2018-2019,  công tác xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội nghị của ban ngành đoàn 

thể xã, ấp được 28 cuộc có 875 lượt người dự.  

           - Tuyên truyền ‘tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019” 

     - Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2019) và Quốc 

tế lao động 1/5. 

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước và 71 năm 

ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019). 

2.4. Giáo dục - Đào tạo: 

- Tổ chức tốt công tác tổng kết năm học 2018-2019. 

- Xét hoàn thành chư ng trình tiểu học, trung học c  sở. 

- Chuẩn bị hồ s  xổ sách năm học 2018 - 2019. 

2.5. Y tế, Dân số: 
Đảm bảo chế độ trực và khám ch a bệnh cho nhân dân. Các chư ng trình y tế quốc 

gia, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và dân số KHH gia đình được duy 

trì thường xuyên, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về y 

tế được tăng cường, tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm  19 c  sở  (các c  sở đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm);  Tổng số lần khám bệnh  6 tháng đầu năm 2582 trong đó: 

y học cổ truyền 776, BHYT 1086, nhân dân 83; HIV/AIDS 28 ca. 

3. Quốc phòng – An ninh – Tư pháp: 

3.1. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: 

  * Tình hình an ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị trên tuyến Biên giới 

ổn định, người dân qua lại buôn bán, thăm thân, làm ăn bình thường. 

* Tình hình an ninh trật tự: Xảy ra 01 v  đánh nhau tại ấp Phước Trung đ/t  

Nguyễn Minh Út sn: 1987 ng  ấp Phước Trung, Đặng Văn Minh Ngọc sn:1978, CA xã 

lập hồ s  th  lý.  

- Ngày 8/4/2019 xảy ra 01 v  mâu thuẩn đánh nhau gây thư ng tích tại ấp 3 đ/t 

Nguyễn Thanh Cường sn:1969 đánh vợ và em vợ CA xã lập hồ s  th  lý.  

- Ngày 19/4/2019 xảy ra 01 v  hủy hoại tài sản tại ấp Phước Trung, đ/t Nguyễn 

Văn Hòa sn: 1986 CA xã lập hồ s  th  lý.  

- Ngày 26/5/2019 xảy ra 01 v  đánh nhau tại ấp Phước Hòa gồm 04 đ/t:  

1. Nguyễn Văn Nhã sn: 1999; 2.Phạm Thanh Trọng sn: 2003; 3. Trần Thế 

Cường sn: 1996; 4. Trần Quốc Hạnh sn: 2000 tạm gi  03 xe moto CÃ th  lý. 

* Phạm pháp hình sự: Xảy ra 01 v  hiếp dâm tại ấp Phước Hòa đ/t Tăng Văn 

Dân sn: 1992 ng  ấp Phước Lợi, bị hại  Trần Ngọc Thảo Trang sn:1999 ng  Cầu Khởi 

DMC, CA huyện th  lý.  

 * Công tác xử lý ANTT:  Xảy ra 06 v  va vẹt giao thông tại ấp 3, ấp Phước 

Hòa(làm 02 người chết), ấp Phước Lợi. CAH th  lý. 

 * Triệt xóa t  điểm: triệt xóa 01 t  điểm đánh bạc tại ấp Phước Lợi tang vật thu 

gi  12.970.000
đ
, 02 điện thoại di động, Công an xã lập hồ s  xử lý. 
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 - Triệt xóa 01 t  điểm đá gà tại ấp II bắt 02 đ/t, thu gi  8.370.000
đ
, và 04 con gà 

đá, Công an xã lập hồ s  xử lý. 

 - Ngày 01/5/2019 triệt xóa 01 t  điểm đánh bạc tại ấp Phước Lập tang vật thu 

gi  1.500.000
đ
, 03 đ/t, 02 xe mô tô thu gi  trên người 02 điện thoại di động và 

820.000
đ
. 

 * Trộm cắp tài sản: Công an xã làm rỏ 01 v  trộm cấp tài sản tại ấp I gồm 02 

điện thoại di động Iphone hiệu 6s đ/t Nguyễn Vũ Khanh sn: 1992 ng  ấp I, bị hại 

Dư ng Văn Nghĩa sn:1987 chuyển đội cảnh sát điều tra huyện th  lý. 

 * Công tác tuần tra đảm bảo TTATGT:  Tuần tra 40 cuộc với 120 đ/c tham 

gia kết quả lập biên bản 02 v  tạm gi  01 xe mô tô, nhắc nhở 05 trường hợp; Tuần tra 

biên giới, tuần tra vũ trang 05 cuộc với 50 lượt đ/c tham gia kết quả không phát hiện 

gì. 

 * Công tác phòng chống buôn lậu:  Tuyên truyền giao thông và phòng chống tội 

phạm 01 cuộc tại ấp Phước Hòa có 47 người tham gia. 

- Ngày 10/4/2019 tuyên truyền PCCC có 60 người tham gia. 

- Ngày 14/4/2019 phối hợp đội CSHS công an huyện Châu Thành giải tán 01 

xòng bạc (đá gà) tại ấp Phước Thạnh. 

3.2. Quân sự - quốc phòng (QS-QP):   

 - Đã tổ chức tổng kết nhiệm v  Quân sự quốc phòng năm 2018 và triển khai 

nhiệm v  năm 2019.  

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực TTLL, SSCĐ; tổ chức trực SSCĐ 

ngày thành Đảng (03/2); Tết Nguyên đán; Ngày giỗ tổ Hùng Vư ng (10/3); Ngày 

truyền thống DQTV (ngày 28/3/1935 – 28/3/2019); giải phóng Miền Nam (30/4); 

Quốc tế Lao động (01/5) và kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-

07/5/2019)  đảm bảo an toàn. 

 - Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Vinh năm 2019.  

- Tổ chức chăm sóc vườn rau xanh của đ n vị; thực hiện tốt công tác vệ sinh 

phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì công tác xây dựng đ n vị v ng mạnh 

toàn diện. 

- Tổng số lực lượng dân quân thường trực là 24 đồng chí; tổng số dân quân toàn 

xã là 145 dân quan; bảo quản vũ khí trang bị, không để xảy ra hư hỏng, mất mác.  

- Tổ chức đón tiếp quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ 17 đồng chí trở về địa 

phư ng năm 2018 an toàn, tiết kiệm; 

- Đưa 22 thanh niên đủ điều kiện sẳn sàng nhập ngũ năm 2019 đạt chỉ tiêu trên 

giao và triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2019.  

- Tập trung nâng cao chất lượng trong xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV; thực 

hiện tốt công tác bảo đảm huấn luyện, động viên huấn luyện QNDB. 

- Tổ chức đăng ký thanh niên tuổi 17 sinh năm 2002 kết quả đăng ký được 74 

thanh niên. 

- Tham mưu Đảng ủy, UBND xã tiếp t c kết nạp thêm 6 đồng chí dân quân nòng 

cốt cho đủ biên chế 153 đồng chí, bảo đảm chính sách cho LLDQ theo kế hoạch 

15/KH-UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020. 
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- Tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo tiếp t c đẩy mạnh việc xây dựng Ban 

CHQS xã VMTD gắn với củng cố hệ thống chính trị với xây dựng chi bộ Quân sự xã 

TSVM. 

- Tăng cường phối hợp hoạt động gi a LLDQ với Công an và Biên phòng theo 

NĐ 74-75/NĐ-CP trong nhiệm v  bảo vệ an ninh chính trị ở địa phư ng. 

- Duy trì nghiêm chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra tổng kết đúng quy định. 

3.3. Công tác giải quyết việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân: 

- Thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Các v  việc thuộc thẩm quyền th  lý 

giải quyết của Chủ tịch UBND xã.  

- Công tác hòa giải tranh chấp đất đai: Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tiếp 

nhận 06 đ n: Đưa ra tòa hòa giải 01 đ n, đang giải quyết 02 đ n, chuyển tòa 03 đ n. 

- Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng: tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng 

dẫn việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập theo Nghị định số 78 và Thông tư số 

08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn xã theo kế 

hoạch.  

3.4. Tư pháp:  

Lên kế hoạch thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-

UBND xã 01 văn bản. Tiếp nhận và giải quyết được 2.129 hồ s : 

Trong đó gồm: khai sinh 222 trường hợp, khai tử 45 trường hợp, kết hôn 50 đôi, 

xác nhận tình trạng hôn nhân 186 trường hợp, nhận cha, mẹ, con 08 trư ng hợp, nuôi 

con nuôi 01 trường hợp, cải chính, bổ sung hộ tịch 12 trường hợp.  

Chứng thực ch  ký, chứng thực hợp đồng giao dịch: 200 hồ s , chứng thực bản 

sao, vay vốn ngân hàng: 1090 hồ s , trích l c hộ tịch bản sao 315 trường hợp. 

3.5. Về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2019:   

  - Công tác chỉ đạo chuẩn bị Tết được các cấp, các ngành chủ động chuẩn bị chu 

đáo, toàn diện; Việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, công tác an sinh 

xã hội trong dịp tết được các ngành, các cấp quan tâm đúng mức và kịp thời, đảm bảo 

tất cả các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và quần chúng nhân dân đón Tết vui vẻ, 

đầm ấm (Tổng số quà xã vận động được 1.547 phần quà trị giá 458.020.000đ).  

- Tổ chức họp mặt gia đình chính sách có 613 đối tượng có về dự, trị giá tiền 

họp mặt là 61.300.000đ. 

 - Tình hình AN-TTATXH trong nh ng ngày Tết luôn được gi  v ng. Tr  sở, 

tài sản công được đảm bảo, không xảy ra mất cắp, cháy nổ; Việc tổ chức họp mặt 

mừng Đảng, mừng Xuân, tổng kết năm được tổ chức “an toàn, vui tư i, tiết kiệm và 

lành mạnh”. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
1. Những mặt làm được: 

- Tình hình kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển 

ổn định, các hoạt động văn hoá-xã hội ngày càng phong phú, chất lượng, thu hút được 

nhân dân; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt công tác chăm lo gia đình 
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chính sách, người nghèo, tổ chức cho nhân dân đón tết Mậu Tuất 2019 được các cấp 

chính quyền tập trung thực hiện, đảm bảo cho nhân dân đón Tết đầy đủ, vui vẽ. 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra tai nạn 

giao thông nghiêm trọng trong dịp tết. Họp mặt kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng 

(03/02/1930-03/02/2019), Kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 

(30/4/1975 – 30/4/2019). 

- Công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo thực hiện; không để 

xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. 

2. Khó khăn, hạn chế: 

- Diễn biến thời tiết phức tạp, nắng hạn kéo dài, giá cả biến động  làm ảnh 

hưởng đến sản xuất và tâm lý của người dân.  

- Tiến độ thu ngân sách còn chậm, tình hình thu còn nhiều khó khăn. Công tác 

lập hồ s  quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân các nguồn vốn XDCB, vốn 

CT.MTQG của các chủ đầu tư còn chậm.  

* Nguyên nhân đạt được: 

 Được sự tập trung chỉ đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của 

Mặt trận tổ quốc VN xã và các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo có trọng 

tâm, trọng điểm, có kiểm tra, giám sát kịp thời đã tác động tích cực đến các lĩnh vực kinh 

tế-xã hội. Các ngành quan tâm đúng mức và kịp thời đối với công tác đảm bảo an sinh 

xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2019. 

* Nguyên nhân hạn chế: 

- Tình hình thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, giá cả 

hàng hóa nông sản (lúa, mì, cao su) không ổn định. 

- Việc chấp hành kỷ luật nội quy, quy chế c  quan có lúc chưa cao; sự phối kết 

hợp gi a các c  quan, ban ngành trong thực hiện nhiệm v  có lúc chưa chặt chẽ, đồng 

bộ. 

Phần thứ hai: 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Để khắc ph c nh ng mặt còn khó khăn-hạn chế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu-

nhiệm v  phát triển KT-XH và QP-AN năm 2019. UBND các xã ngoài các công việc 

thường xuyên theo chức năng, nhiệm v ; cần chủ động phối kết hợp các ngành, đoàn 

thể xã tập trung thực hiện các nhiệm v  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, như sau: 

1. Về kinh tế: 

1.1. Nông lâm- thuỷ lợi: 

- Tiếp t c chuyển giao kỹ thuật các chư ng trình đến nông dân theo kế hoạch; 

nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa. Quan tâm hướng dẫn người dân 

phòng trừ bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh xảy ra; 

phòng, chống cháy rừng. Phối hợp ngành chức năng tỉnh đảm bảo điều tiết nguồn nước 

tưới thủy lợi, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản ở nh ng vùng có nguồn nước 

không bị ô nhiễm, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 01/TTg về việc cấm sử d ng xung 

điện, chất nổ đánh bắt thủy sản..  
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- Chủ trì phối hợp ngành chức năng tăng cường kiểm tra, hỗ trợ thực hiện xây 

dựng NTM theo kế hoạch. 

1.2. Kế toán – tài chính xã: 

- Chủ động phối hợp Chi c c Thuế, Kho bạc: đẩy mạnh công tác thu ngân sách; 

đảm bảo cân đối ngân sách, thực hiện chi tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra, quản lý sử 

d ng kinh phí theo dự toán, hiệu quả, đúng m c đích. Kịp thời tham mưu kiến nghị 

huyện bổ sung nh ng khoản chi về chế độ, chính sách chưa được bố trí trong dự toán 

đầu năm; phân khai vốn xã năm 2019.  

- Quản lý tốt công tác đầu tư XDCB trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

các nguồn vốn đầu tư. 

1.3. Đội Thuế: 

Chủ động phối hợp các ngành, UBND các xã tập trung quyết liệt h n n a công 

tác thu ngân sách, xử lý có hiệu quả nợ thuế tồn đọng, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra. 

1.4 Địa chính -  xây dựng: 

- Chủ động phối hợp các ngành xã tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: đất đai, quản lý tốt đất công, kiểm tra khai thác khoáng sản. Đẩy mạnh công 

tác cấp mới GCNQSD đất; phối hợp huyện, chính quyền c  sở tăng cường kiểm tra và 

tham mưu UBND xã xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm 

môi trường. 

- Tiếp t c thu hồi giấy chứng nhận quyền sử d ng đất nông nghiệp cấp trùng 

trên đất lâm nghiệp. 

- Phối hợp với phòng tài nguyên huyện tích cực xác minh, tham mưu giải quyết 

kịp thời các v  khiếu nại, tranh chấp đất đai, nhất là nh ng v  tồn đọng, bức xúc, kéo 

dài.  

- Tiếp t c đẩy mạnh công tác cải cách thủ t c hành chính trong thủ t c cấp giấy 

chứng nhận quyền sử d ng đất. Đẩy nhanh tiến độ khắc ph c chỉnh lý GCN QSDĐ 

trùng thửa, hết hạn sử d ng. 

- Xử lý nghiêm việc lý lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và các vi phạm về 

khai thác tài nguyên khoáng sản, môi trường tại địa bàn theo thẩm quyền 

2. Về văn hóa-xã hội: 

2.1. Văn phòng UBND xã: 

- Tham mưu UBND xã phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 

trong năm; nâng cao chất lượng hoạt động các phòng, ban  của xã, đẩy mạnh ứng d ng 

ISO, cải cách hành chính.  

   - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cán bộ, công chức người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã 2019. Tham mưu UBND xã giải quyết các vấn đề về 

tôn giáo trên địa bàn xã. 

2.2. Lao động-TB và XH: 

Tiếp t c thực hiện tổng rà soát chế độ, chính sách đối với người có công; phối 

hợp phòng NNPTNT đảm bảo hoàn thành, triển khai kế hoạch đào tạo nghề lao động 
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nông thôn năm 2019 theo QĐ 1956/QĐ-TTg. Tăng cường: kiểm tra hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo. Tổ chức thực hiện tốt: chế độ, chính sách cho các đối tượng; việc lập hồ 

s  hưởng chế độ của đối tượng chính sách.   

 2.3. VHXH, Trung tâm VHTT&TT và Đài Truyền thanh:  

 Tiếp t c thông tin tuyên truyền về các chủ trư ng, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, tình hình phát triển KTXH, công tác xây dựng nông thôn mới. Kết hợp công tác 

xã hội hóa, đẩy mạnh hoạt động văn hóa-văn nghệ và thể d c thể thao. Phối hợp các 

ban, ngành, các ấp nâng cao chất lượng hoạt động: phong trào “TDĐKXDĐSVH”, 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng, Đội kiểm tra liên ngành văn hoá 

xã hội xã. Phát huy vai trò để hoạt động hiệu quả hệ thống truyền thanh từ xã đến ấp, 

kịp thời tuyên truyền nhiệm v  chính trị ở địa phư ng.  

 2.4. Giáo dục - Đào tạo:  
Phối hợp chính quyền c  sở vận động thực hiện tốt phổ cập giáo d c THCS và 

phổ cập giáo d c THPT theo kế hoạch.  

2.5. Trạm y tế:  

Đảm bảo tiến độ, thực hiện có hiệu quả các chư ng trình y tế quốc gia, y tế dự 

phòng;  duy trì 09/09 ấp đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tăng cường công tác: bảo vệ bà 

mẹ trẻ em và KHH gia đình; chủ động phòng chống dịch bệnh trên người, không để 

dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Kiểm tra, xử lý nghiêm về: an toàn vệ sinh thực phẩm, 

vệ sinh y tế, hành nghề y dược tư nhân; phối hợp BHXH huyện và các ngành có liên 

quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

3. Công tác tư pháp, bảo vệ ANCT-TTATXH:  

Công an, Quân sựn xã: tăng cường các mặt công tác đảm bảo ANCT-TT.ATXH 

trên địa bàn; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng: Tuần 

tra nhân dân, Tổ dân cư tự quản, bảo vệ c  quan, doanh nghiệp.  

- Công an xã: tham mưu UBND xã thực hiện duy trì tốt việc giao ban gi a 3 lực 

lượng Công an – Quân sự - Biên phòng. Đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nông thôn 

và an ninh trật tự trong công nhân. Thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, xây 

dựng phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.  

- BCH Quân sự xã: Tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác giao ban định 

kỳ với các xã Campuchia giáp ranh. Đẩy mạnh công tác phối kết hợp bảo vệ tốt đường 

biên cột mốc. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân 2019; công tác 

tuyển quân năm 2019; huấn luyện dân quân, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy 

ra.  

- Tư pháp xã: Tham mưu tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật có 

hiệu lực thi hành; tăng cường tuyên công tác hoà giải ở c  sở; tuyên truyền-phổ biến-

giáo d c pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; kiểm tra nghiệp v  tư pháp, công tác tư 

pháp theo kế hoạch. 

4. Công tác khiếu nại tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân: 
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- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng  kế hoạch giám sát và giám sát việc  

xây dựng nhà Đại đoàn kết. 

 Tiếp t c giải quyết dứt điểm các đ n thưa khiếu nại tố cáo, kiến nghị và phản 

ánh của công dân, không để tồn đọng kéo dài trở thành điểm nóng; thực hiện tốt luận 

phòng chống tham nhũng. 

 Giám sát chặt chẽ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó 

khăn về nhà ở đảm bảo đúng quy định 

5. Các ấp:  

 Hỗ trợ công tác thu ngân sách, thu các loại quỹ, phí theo quy định, tránh để dồn 

đến cuối năm. Rà soát lại các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới không cần kinh phí để 

đăng ký thực hiện hoàn thành trong năm 2019; xây dựng kế hoạch vận động nhân dân, 

các doanh nghiệp, các đ n vị đóng trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới và 

tập trung thực hiện ngay từ đầu năm.  

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch KTXH-QPAN 6 

tháng đầu năm và nhiệm v , giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của xã Phước 

Vinh./. 

Nơi nhận:                               
- UBND Huyện;                                  KT.CHỦ TỊCH 

- TT. ĐU, TT.HĐND xã;            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các ban ngành xã; 

- các ấp;                                                                                         

- Lưu: VT.                  
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