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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 29/11/2017 của Huyện ủy về Phương 

hướng nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của 

HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; UBND huyện báo cáo 

kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 
 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  

1. Về kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu UTH (theo giá 2010) là: 

4.419.878 tỷ đồng, đạt 46,77% KH, tăng 5,24% SCK. Trong đó: Giá trị sản xuất nông-

lâm-thủy sản: UTH 1.822.952 tỷ đồng, đạt 47,37% KH, tăng 2,56 % SCK; Giá trị sản 

xuất công nghiệp-xây dựng: UTH 1.923.354 tỷ đồng, đạt 45,57% KH, tăng 6,98% 

SCK; Giá trị sản xuất TMDV lưu trú và ăn uống: UTH 673.572 tỷ đồng, đạt 48,78% 

KH, tăng 7,91% SCK. 

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, xã đến 30/6/2018: 55,733 tỷ 

đồng, đạt 56,87% dự toán pháp lệnh tỉnh (98 tỷ đồng), đạt 55,73% dự toán huyện giao 

(100 tỷ đồng), tăng 15,59 % SCK. 

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (huyện, xã): 293.555 triệu đồng/489.365 

triệu đồng (Trong đó: NSH 238.952 triệu đồng, NSX 54.603 triệu đồng), đạt 59,98 % 

so DT huyện giao đầu năm, tăng 10,6% so cùng kỳ (265.316 triệu đồng). 

 1.1  Sản xuất nông-lâm-thủy sản: 
Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (giá 2010): đạt 47,37 % SKH, tăng 2,56% SCK.  

a. Về trồng trọt: 

Tổng diện tích gieo trồng một số cây hàng năm 44.315,57 ha, đạt 73,67% so KH 

năm, tăng 0,77% SCK. Diện tích cây lâu năm 9.643,71ha, trong đó cao su 7.668 ha, 

trồng mới 48,2 ha ( năm 2017 là 7619,8ha).  

Tình hình sâu bệnh trên cây lúa, cây rau, giảm hơn so cùng kỳ (chủ yếu là bệnh 

rầy nâu, đạo ôn, đóm vằn, cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, nhện đỏ...) ở mức độ nhẹ, hầu 

hết đã được phòng trừ và khắc phục có hiệu quả. Riêng bệnh khảm cây khoai mì với 

diện tích nhiễm bệnh 1.526,9 ha (nặng 387,2 ha) đến nay đã thu hoạch, diện tích nhiễm 

bệnh còn lại 360,74 ha (nặng 152,8 ha).  

 Triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao 64 ha/64 hộ năng suất 

75 tạ/ ha, mô hình liên kết thâm canh lúa theo hướng VietGap tại 02 xã Thanh Điền và 
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Trí Bình (436,3 ha/263 hộ tại 02 xã (Thanh Điền 233ha/174 hộ và Trí Bình 202,8ha/89 

hộ); mô hình thâm canh cây mì bền vững trên đất cát pha tại xã Trí Bình với diện tích 

04 ha/04 hộ; triển khai 01 cửa hàng rau an toàn tại chợ Hòa Thạnh của HTX Hùng Hậu; 

tổ chức tham quan mô hình trồng bắp làm thức ăn cho bò sữa tại xã Cầu Khởi huyện 

Dương Minh Châu. 

 Huyện đã tổ chức liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu 

tư, tiêu thụ lúa cho nông dân các xã trên địa bàn huyện,  giá cao hơn thị trường từ 100-

200đ/kg lúa tươi giúp nông dân ổn định đầu ra cho cây lúa, hạn chế việc thương lái ép 

giá , bước đầu hình thành được chuỗi liên kết trong sản xuất lúa, được phần lớn nông 

dân tham gia mô hình hưởng ứng và yên tâm sản xuất, phát triển cây lúa. (1) 

b. Chăn nuôi: Trong 06 tháng đầu năm Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng 

so cùng kỳ; Không phát hiện dịch bệnh nguy hiểm, công tác kiểm tra kiểm dịch, phòng 

ngừa được tăng cường, duy trì thường xuyên. Đã thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia 

súc, gia cầm đúng theo quy.(2)  

c. Lâm nghiệp: Tổng diện tích đất lâm nghiệp 4.604,59 ha/04 xã, diện tích 

khoanh nuôi bảo vệ 3.485,5 ha. Công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống cháy rừng 

phá rừng được duy trì 174 đợt/652 lượt người tham gia.Công tác quản lý, bảo vệ, phòng 

chống cháy rừng được được quan tâm thực hiện. Phối hợp kiểm tra phát hiện 01 vụ cất 

giữ động vật hoang dã 02 cá thể khỉ đuôi dài, 01 kg rắn sọc dưa, 03 kg rắn ráo (đã phối 

hợp các lực lượng chức năng thả lại môi trường tự nhiên –tạiTK71 rừng Hòa Hội);  

Từ đầu năm đến nay xảy ra 04 vụ vi phạm bảo vệ rừng tăng 01 vụ SCK: 01 vụ 

cháy khoản 1,5 ha rừng trồng ở Tiểu khu 70 (Hòa Hội); Tiểu khu 67 (Phước Vinh) bị 

mất 14 cây rừng có đường kính 10-15cm; Tiểu khu 73 (Ninh Điền) xảy ra phát dọn cây 

tạp trên diện tích 1,5 ha; Tiểu khu 69 (Hòa Thạnh) bị cắt 10 cây giáng hương có đường 

kính gốc 20-30cm ( 25 lóng) quy ra gỗ 1,195 m3, các ngành chức năng đã phát hiện, 

tịch thu và đang làm quy trình  xử lý. 

d. Thuỷ lợi: Hệ thống thuỷ lợi được sửa chữa, nạo vét, phục vụ tưới tiêu trên các 

tuyến kênh cấp I đến kênh nội đồng, phát cỏ vớt rong 3.523,596 m2,  điều tiết nước  đáp 

ứng phục vụ tưới cho sản xuất. Ký hợp đồng tưới 02 vụ: 15.886,51 ha/14.814 hộ.  

Tỉnh đã tổ chức khởi công Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, 

hiện Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp đang tiến hành bàn giao tuyến cho Trung 

tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Châu Thành và UBND các xã 

có dự án đi qua để thực hiện công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 

các hộ dân nằm trong dự án. 

đ. Thuỷ sản: Diện tích hộ sản xuất cá giống 70.430 m2 /11 hộ, nuôi thủy sản 88,05 

ha/18 hộ, 01 hộ nuôi tôm diện tích 0,2 ha.  

 
(1) Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Hưng-Tập đoàn Lộc Trời, ký hợp đồng tại xã Trí Bình 

thu mua 69 ha tương đương 448 tấn, Doanh nghiệp Huỳnh Phương tại 07 xã (Thanh Điền, Ninh Điền, 

An Cơ, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới, An Bình) 1.477 tấn; Công ty TNHH Phúc Nông tại xã Hảo 

Đước 30 tấn).  

(2)Trâu 2.079 con tăng 3,28% SCK, bò 11.113 con tăng 95,97%, heo 23.277 con  tăng 5,81%, 

dê 166, thỏ 654 con, chó 31.912 con, rắn 1.200con, trăn 82con, ong 50 đàn. Gia cầm các loại 810.036 

con tăng 16% so cùng kỳ.  
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e. Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: Ảnh hưởng 07 cơn mưa lớn kèm gió 

lốc thiệt hại 1.765 triệu đồng, tốc mái 45 căn nhà, ngập úng 7,6ha hoa màu (6,9ha thiệt 

hại 100%), 13,3 ha lúa, sập 02 chuồng bò, sét đánh cháy 12 tivi, ngã đổ 1.435 cây cao 

su trên 5 năm tuổi. Các ngành chức năng huyện, UBND các xã đã hỗ trợ người dân 

khắc phục. 

Thực hiện chi hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra: Năm 2016: 

2.690.486.000đ/1.166 hộ; Năm 2017: 71.320.000đ/36 hộ; năm 2018: 49.800.000đ/19 

hộ) đến nay đã chi hỗ trợ 1.187 hộ số tiền 2.712.256.000đ, còn lại 34 hộ, số tiền 

99.350.000 đ chưa chi (do một số hộ kê khai sai diện tích phải xác minh lại, một số hộ 

do tiền hỗ trợ ít và bận việc chưa đến nhận) 

 1.2. Công nghiệp-Xây dựng: 

Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng: đạt 45,57 % SKH, tăng 6,98% SCK. 

Về công tác khuyến công: hướng dẫn 01 doanh nghiệp thực hiện đề án hỗ trợ 

vốn khuyến công năm 2018 (Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sấy nông sản của 

Công ty TNHH Thanh Thủy-Thanh Điền) 

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực: 
(3) 

Chương trình phát triển đô thị Thị trấn Châu Thành đã được các ngành tỉnh thông 

qua, đang trình UBND Tỉnh phê duyệt; Đã thẩm định 50 hồ sơ về XDCB (phê duyệt 

29 công trình; 16 công trình phát sinh; 05 công trình điều chỉnh) Tổng mức đầu tư 

63.390.045 triệu đồng, cắt giảm 856.368.000 đồng; Kiểm tra nghiệm thu và xử lý công 

trình trước khi đưa vào sử dụng 40 công trình.  

Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện, Thị trấn đã triển khai 04 

công trình giao thông (Tuyến đường Bùi Xuân Quyên-láng nhựa, 03  tuyến bê tông xi 

măng: Đường Tổ 6 Khu phố 4, Đường 4-8-9-1 Khu phố 4, Đường liên Khu phố 1-Khu 

phố 2). Đảm bảo vệ sinh đường phố, lắp đặt, trang trí hệ thống đèn, cây xanh, đảm bảo 

quản lý vận hành lưới điện, cung cấp điện an toàn.  

1.3. Thương mại - dịch vụ: 

Giá trị thương mại-dịch vụ-lưu trú và ăn uống: đạt 48,78 % SKH, tăng 7,91% 

SCK. 

 
(3) Dự án huyện:  

+ Chợ Hòa Bình: Nhà đầu tư đã san lắp mặt bằng, xây dựng hoàn thiện phần móng của các hạng mục 

công trình; chờ Sở Công Thương hướng dẫn nhà đầu tư lập phương án kinh doanh. 

+ Chợ huyện: Nhà đầu tư đang san lắp mặt bằng chợ, ước khối lượng đạt 100%, nhà đầu tư đang lập 

hồ sơ xin cấp phép xây dựng;  

+ Dự án Bàu Lớn: Nhà đầu tư đang san lắp mặt bằng, đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh; 

+ Cửa khẩu Phước Tân: đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu cửa khẩu Phước 

Tân tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh. Quy mô quy hoạch 54,51 ha, được 

Sở Xây dựng công bố Quyết định phê duyệt và giao hồ sơ quy hoạch tháng 12/2017; Sở Ngoại vụ đã hoàn 

chỉnh đề án nâng cấp cửa khẩu Phước Tân thành cửa khẩu chính trình Bộ ngoại giao xem xét. 

+ Siêu thị Co.opmart: UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm 

để làm cơ sở đấu giá QSDĐ theo hình thức thuê đất trả tiền một lần của khu đất 11.140m2 thực hiện dự án siêu 

thị tại thị trấn Châu Thành (Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh). Sở TN và MT 

đang tham mưu UBND tỉnh Quyết định cho thuê đất. 
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Đăng ký kinh doanh mới 258 hộ, tăng 119 hộ SCK. Tổ chức tập huấn kiến thức 

an toàn thực phẩm cho 73 cá nhân sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Đoàn kiểm tra 

liên ngành huyện tiến hành kiểm tra giá cả hàng hóa trong dịp tết Nguyên đán 2018 tại 

15 xã thị trấn, nhắc nhở 26 cơ sở và xử lý vi phạm hành chính 1 cơ sở phạt 15 triệu 

đồng. Công tác quản lý thị trường thường xuyên thực hiện: kiểm tra 38 vụ, xử lý 08 vụ 

vi phạm, xử phạt 37,2 triệu đồng.  

Hoạt động tín dụng- ngân hàng: 

+ Ngân hàng NN-PTNT: số dư nguồn vốn huy động đạt 91,5% KH, tổng dư nợ đạt 

91% KH, tăng 6,8 % SCK; nợ xấu chiếm 0,16% /tổng dư nợ, giảm 0,03% SCK. 

+ Ngân hàng CSXH: số dư nguồn vốn huy động đạt 90,6% KH, tổng dư nợ đạt 

98,4% KH năm, tăng 8,9 % SCK, nợ quá hạn chiếm 0,30%/tổng dư nợ. 

+ 2 Quỹ TDND hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng cân đối, thanh khoản. 

1.4. Lĩnh vực đầu tư XDCB: 

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB đã phân khai chi tiết 84,207 tỷ đồng/95,902 tỷ đồng, 

chiếm tỷ lệ 88% KH vốn cho 84 công trình (36 công trình đầu tư mới, 46 công trình 

thanh toán khối lượng và chuyển tiếp). Ước khối lượng thực hiện 43,922 tỷ đồng, đạt 

58%, giải ngân 56,198 tỷ đồng, đạt 65% vốn đã phân khai.  

Tình hình vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư đã phân khai chi tiết: 18,754 tỷ 

đồng/33,103 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 56% KH vốn cho 57 công trình. Ước khối lượng thực 

hiện 7,089 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch vốn đã phân khai, giải ngân 12,552 tỷ đồng, đạt 

66% kế hoạch vốn đã phân khai. 

Công tác thẩm tra, thẩm định 6 tháng (tính đến ngày 31/5/2018): Thẩm tra phê 

duyệt quyết toán 43 công trình; còn 34 công trình đã hoàn thành còn trong thời hạn 

quyết toán (trong đó: 25 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, 09 công trình đã 

hoàn thành nhưng chưa có biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng).  

Đến 30/6/2018 còn 50 công trình chưa tất toán. Gồm: 23 công trình đã bố trí hết 

nợ phải trả 918 triệu đồng/918 triệu đồng, chủ đầu tư đang tiến hành giải ngân tất toán 

công trình. Còn: 27 công trình chưa bố trí đủ 100% nhu cầu vốn để tất toán với số tiền 

là: 6,789 tỷ đồng (vốn tỉnh: 5,866 tỷ đồng; vốn huyện 0,923tỷ đồng). 

Nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện ước tính đến 31/5/2018 là 9,873 tỷ đồng 

(Trung ương: 4,832 tỷ đồng do không còn triển khai thực hiện chương trình; vốn 

CTMTQG giảm nghèo bền vững: 3,333 tỷ đồng, vốn tỉnh 0,368 tỷ đồng; huyện 0,924 

tỷ đồng).  

1.5. Tài nguyên-Môi trường: 

- Công tác quản lý đất đai: Thực hiện thống kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018. Rà soát, tổng hợp các thửa đất công chưa cắm mốc, các thửa đất công nhỏ 

lẻ, nằm xen lẫn trong khu dân cư để có hướng thanh lý. Tổng hợp các dự án có nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa  sang đất sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2018. 

Đề xuất UBND tỉnh Tây Ninh giao đất cho các tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương (Dự án xây dựng nhà máy chế biến tinh 

bột mì của Công ty TNHH Hùng Duy, Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa, giải trí của 

Công ty CP XDTM Thanh Điền, giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây 

Ninh quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Siêu thị Châu Thành…). 

Tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi 25,5 ha đất cao su Suối Muồn, xã Thái Bình, 



5 

 

huyện đã công bố Quyết định cho người dân biết, đang tiến hành các bước đo đạt, thu 

hồi đất. Cấp 23 GCNQSDĐ, tổng diện tích 24,57 ha; cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất sang đất ở 122 trường  hợp (thuộc thẩm quyền huyện).  

 - Công tác quản lý môi trường: giải quyết xác nhận 11 hồ sơ KHBVMT và kiểm 

tra việc chấp hành luật Bảo vệ môi trường đối với 17 cơ sở trên địa bàn huyện (qua 

kiểm tra kiến nghị UBND tỉnh xử phạt hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật 

đối với DNTN Sầm Hên).  

- Công tác quản lý khoáng sản: Cho ý kiến trả lời các ngành tỉnh các dự án 

khoáng sản  trên địa bàn huyện chuẩn bị cấp phép thăm dò 9 hồ sơ, cấp phép khai thác 

7 hồ sơ; kiểm tra và phối hợp cấp tỉnh kiểm tra 18 lượt tổ chức, cá nhân, qua đó xử 

phạt vi phạm hành chính 02 cá nhân, buộc khắc phục 03 trường hợp.  

1.6 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện: 

Tổ chức bán đấu giá khu dân cư ấp Tam Hạp - Suối Muồn (giai đoạn 2); Công 

trình  Đường dây 110kV Tây Ninh - Châu Thành chờ thông qua Hội đồng phương án 

đền bù; Dự án đường tuần tra biên giới, Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm 

Cỏ Đông: chờ đơn vị đo đạc bàn giao hồ sơ giải thửa, sơ đồ tuyến đường và danh sách 

hộ dân bị ảnh hưởng để tiến hành kiểm tra hiện trạng. 

1.7. Hoạt động kinh tế tập thể:  

Tổng số đến nay có 15 HTX đang hoạt động (2 Quỹ TDND, 7 HTX.DV thủy lợi, 

5 HTX.DV nông nghiệp, 1 HTX vận tải); đã giải thể 1 HTX.DV thủy lợi (Hảo Đước). 

còn 01 HTX thủy lợi (Trí Bình) chưa chuyển đổi đăng ký lại. Huyện đang giao các ngành 

chức năng triển khai, lập hồ sơ đăng ký thành lập 02 thêm HTX ở Hòa Hội và An Cơ. 

1.8. Xây dựng nông thôn mới: 

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 02 xã Thanh Điền và An Bình giữ vững 

chuẩn NTM; xã Thái Bình, đoàn tỉnh đã thẩm định, kết luận đạt 19 tiêu chí, chờ Hội 

đồng tỉnh xét, bỏ phiếu; các công trình hạ tầng đầu tư xây dựng nông thôn mới xã Hòa 

Hội năm 2018 đã được tập trung thực hiện. 

Tiến độ các xã đạt tiêu chí nông thôn mới 183/266. Đạt 15 tiêu chí: Hòa Hội; đạt 

13 tiêu chí: Hòa Thạnh; đạt 12 tiêu chí: Đồng Khởi, An Cơ, Thành Long; đạt 11 tiêu 

chí: Trí Bình, Hảo Đước; đạt 10 tiêu chí: Ninh Điền, Phước Vinh, Biên Giới, Long 

Vĩnh.  

2. Công tác nội vụ, văn hóa-xã hội: 

2.1. Nội vụ, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực: 

Thực hiện chế độ chính sách (nâng lương, nâng phụ cấp, chuyển xếp lương, …): 

310 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 33 trường hợp; miễn nhiệm 03 trường hợp; 

chuyển công tác từ khối nhà nước sang khối Đảng: 02 trường hợp; nghỉ hưu, nghỉ việc: 

10 trường hợp; tuyển dụng công chức cấp xã: 01 trường hợp; khen thưởng 393 trường 

hợp. Đã triển khai thực hiện các kế hoạch: Cải cách hành chính năm 2018, kế hoạch 

đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018; kế hoạch công tác Văn thư-lưu trữ và 

công tác Thanh niên năm 2018. Công tác cải cách có nhiều chuyển biến, hệ thống một 

cửa, một cửa liên thông huyện và các xã, thị trấn thực hiện tương đối tốt; công tác triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin như thực hiện chữ ký điện tử, sử dụng các phần 

mềm, liên thông văn bản từng bước ổn định. Đã xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại 

các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021, định hướng 
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đến năm 2025. Cử 104 cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ. Kiểm tra cải cách hành chính, địa giới hành chính 6 xã (Long 

Vĩnh, Ninh Điền, Trí Bình, thị trấn Châu Thành, Hòa Hội, Biên Giới). Tổ chức Hội 

nghị biểu dương 70 gương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

2.2. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho các gia đình có công 

với cách mạng, hộ nghèo, người cao tuổi, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

với tổng kinh phí 10,678 tỷ đồng (trong đó vận động xã hội hóa 5 tỷ đồng). Thực hiện 

đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công 

với cách mạng, người nghèo, bảo trợ xã hội,...Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội được tổ chức thực 

hiện đảm bảo theo kế hoạch. 

Triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2018, Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 

2018-2020; đã tổ chức bàn giao 155 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó 

khăn (09 căn nhà tình nghĩa, 130 căn nhà đại đoàn kết/6.592 triệu đồng, 01 căn nhà 

chữ thập đỏ/60 triệu đồng, 06 căn nhà mái ấm tình thương/306,8 triệu đồng, 05 căn 

mái ấm công đoàn/200 triệu đồng, 01 nhà nhân ái/35 triệu đồng, 02 nhà đồng đội/161 

triệu đồng, 01 nhà khăn quàng đỏ/50 triệu đồng); cấp phát 12.135 thẻ BHYT cho trẻ 

em dưới 6 tuổi, 7.249 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số…, 

3.922 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 

1.452 lao động, số lao động có việc làm tăng thêm 925 lao động; đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn: 11 lớp/370 học viên; phối hợp tổ chức Chương trình “Vượt lên chính 

mình” cho 02 hộ khó khăn ở xã Đồng Khởi và Thanh Điền.  

2.3. Hoạt động Văn hóa - Thông tin-TDTT, Truyền thanh, Thư viện: 

Các hoạt động thông tin-tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được 

tập trung tổ chức thực hiện, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu vui 

chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tổ chức thành công Lễ hội bắn 

pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; tuyên truyền và tham gia Đại 

hội TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2018 với 14 môn thi đấu, có hơn 272 lượt 

vận động viên tham dự. Kết quả đạt 22 huy chương các loại, trong đó có 07 huy chương 

vàng, 10 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Công tác kiểm tra hoạt động văn hoá 

và dịch vụ văn hóa được thực hiện thường xuyên với 202 cuộc/451 lượt cơ sở, nhắc nhở 

53 cơ sở, xử phạt 03 trường hợp vi phạm số tiền 10 triệu đồng. Thực hiện việc đăng ký 

các danh hiệu văn hóa năm 2018 đúng theo quy định; tổ chức Lễ công nhận 02 xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận là 09/14 xã; công nhận 

Thị Trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

 Hoạt động thư viện được duy trì phục vụ từ huyện đến cơ sở: phục vụ bạn đọc tại 

chỗ 11.834lượt, 17.991 lượt sách, số lượng người truy cập Internet là 4.657 lượt. Mạng 

lưới truyền thanh hoạt động ổn định, đảm bảo thông tin kịp thời Chính sách, chủ trương 

của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị địa phương. 

2.4. Giáo dục-đào tạo: 

Đã tổ chức tốt  Lễ tổng kết năm học 2017- 2018 (giảm 01 trường do sáp nhập 

trường); học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100% (2.034 học sinh); 

học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% (1.458 học sinh) vượt 0,1% so kế hoạch; nâng cao 
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được tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp (99,8%- tăng 0,2 %);  duy trì đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học và giáo dục THCS; giảm được tỉ lệ học 

sinh bỏ học: THCS 24/7.078 - tỉ lệ 0,3% (giảm 0,1% SCK), THPT 17/2.114 tỉ lệ 0,8% 

(giảm 0,62% SCK), riêng GDTX học sinh bỏ học là 17/74 tỉ lệ 23% (giảm 0,9% SCK). 

17/76 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 22,36%; đang tiến hành 

xây dựng 03 trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia xã nông thôn mới xã Hòa Hội.  

Thực hiện có hiệu quả về công tác xã hội hóa giáo dục, đã vận động ủng hộ được 

1.160 triệu đồng từ các mạnh thường quân, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học (phát quà và học bổng, các vật dụng như xe 

đạp, dụng cụ học tập, đồng phục, mua BHYT cho học sinh nghèo...).  

2.5. Y tế, Dân số, BHXH-BHYT: 

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Các chương 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 theo kế hoạch; UBND tỉnh đã công nhận thêm 05 xã đạt tiêu chí quốc gia 

về y tế, nâng lũy kế 14/15 xã, thị trấn (còn Thị trấn chưa đạt) đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm; xử lý triệt để, kịp thời các ổ dịch nhỏ 

không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, số ca mắc sốt xuất huyết 16 ca giảm 56,76% 

SCK (37 ca), dịch bệnh tay chân miệng 42 ca giảm 26,32% SCK (57 ca). Công tác quản 

lý nhà nước về y tế được tăng cường; tổ chức kiểm tra, thông tin kịp thời đến các cơ sở 

hành nghề y dược tư nhân danh mục đình chỉ lưu hành các loại thuốc giả, không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng;  kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 312 cơ sở (05 cơ sở vi phạm, phạt 

tiền 5.250.000 đồng); tiếp đón 05 đoàn từ thiện khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 

1.663 lượt người và phẫu thuật mắt cho138 ca đục thủy tinh thể . Tỷ lệ trẻ em được tiêm 

chủng đầy đủ đạt 48% SKH (48/96), đạt 102% SCK (47%). 

Số người dân tham gia BHYT đến 31/5/2018 là 97.391/136.490 người, đạt tỷ lệ 

71,35%; ước tính đến 30/6/2018 đạt 72%. Ước tổng thu BHYT-BHXH-BHTN đến 

30/6/2018: 46.000 triệu đồng, đạt 43,69% KH.  

2.6. Tôn giáo, dân tộc: 

Hoạt động tôn giáo: Các Giáo xứ trên địa bàn huyện tổ chức lễ kỷ niệm thụ 

phong linh mục và tổ chức Lễ Phục sinh năm 2018 đảm bảo quy định pháp luật; huyện 

thành lập Đoàn thăm và chúc Tết cổ truyền Cholthamthomay tại các điểm Chùa Khmer 

trên địa bàn huyện; tiếp nhận và giải quyết xong 08/08 hồ sơ lĩnh vực tôn giáo. 

Công tác dân tộc: Huyện được UBND tỉnh công nhận 05 vị có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số; 02 vị được UBND tỉnh chọn tham gia Chương trình “Điểm tựa 

bản làng” được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 6/2018. 

3. Công tác quân sự, quốc phòng, ANTT, Thanh tra, Tư pháp, đối ngoại: 

3.1 An ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội (ANCT-TTATXH): 

Tình hình an ninh trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, không xảy ra xâm nhập, 

cướp có vũ khí. Xảy ra 08 vụ cháy mía, 02 vụ người Việt Nam qua địa bàn CPC giáp 

ranh xô xát với người CPC; 01 vụ 15 người Việt kiều CPC đi đường tiểu ngạch xin về 

sinh sống tại Châu Thành. Trong nội địa: xảy ra 03 vụ tán phát tài liệu có nội dung xấu; 

01 vụ cán bộ dùng mạng xã hội để đăng tải những nội dung tiêu cực, nói xấu chính 

quyền địa phương; 01 vụ một số người dân tập trung trước Công ty Cổ phần xử lý phế 
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liệu rắn Việt Nam thuộc ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội gây mất ANTT. Các vụ việc đã được 

các ngành chức năng phối hợp xử lý kịp thời. 

Tình hình an ninh tôn giáo: xảy ra 02 trường hợp xin thành lập 02 điểm nhóm 

Tin Lành tại Long Vĩnh và Hòa Hội, 01 vụ mâu thuẫn trong họ đạo Trí Bình, 01 vụ 

giáo xứ Thánh Tuân thay đổi vị trí đặt tượng và xây khu hài cốt; 01 vụ xin xây dựng 

cơ sở tôn giáo của Phật giáo tại An Cơ, Đồng Khởi … 

Tình hình an ninh trật tự: Tiếp nhận 52 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình 

sự (giảm 02 vụ so cùng kỳ); đã rõ đối tượng 49 vụ/78 đối tượng đạt 94,2%; tình hình 

trật tự ATGT xảy ra 05 vụ, làm chết 02 người chết, bị thương 03 người (không tăng/ 

giảm số vụ, số người bị thương, giảm 01 người chết SCK). Tuần tra kiểm soát xử lý vi 

phạm 2.614 ca/1.426 trường hợp, xử phạt hành chính 756 trường hợp; phát hiện xử lý 

25 vụ, 05 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu (giảm 32 vụ, 16 đối 

tượng SCK), xử phạt 12 vụ/12 đối tượng, phạt tiền 737 triệu đồng, buộc nộp 790 triệu 

đồng; phát hiện và bắt giữ 07 vụ/07 đối tượng (giảm 02 vụ/02 đối tượng SCK) vi phạm 

về môi trường; bắt 08 vụ/26 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ 

sơ xử lý 83 đối tượng dương tính về ma tuý.  

3.2. Quân sự - quốc phòng: 

Tổng kết nhiệm vụ QS-QP địa phương năm 2017; Ban hành Chỉ thị lãnh đạo, 

chỉ đạo nhiệm vụ QS-QP năm 2018, kế hoạch thực hiện công tác GDQP-AN, kế hoạch 

kiểm tra công tác GDQP-AN năm 2018; Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 đúng luật định, 

Tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân chu đáo, chặt chẽ; Triển khai kế hoạch 

sẳn sàng chiến đấu năm 2018, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định, bảo vệ 

an toàn các cao điểm và phục vụ tốt công tác bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 

năm 2018; Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập 

chiến đấu phòng thủ xã An Cơ, Hòa Hội, Hòa Thạnh và Thị Trấn. 

 3.3. Công tác thanh tra và thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Phòng, chống tham nhũng: 

Tổ chức triển khai 04 cuộc thanh tra (trong đó có 02 cuộc thanh tra đột xuất), 

đạt 50% KH năm. Đã ban hành kết luận 03 cuộc (01 cuộc thanh tra tài chính tại Công 

an xã Phước Vinh, 02 cuộc tại xã Hảo Đước); Phát hiện sai phạm 02/04 đơn vị được 

thanh tra; Thu hồi nộp ngân sách 153,987 triệu đồng/689,456 triệu đồng, kiểm điểm 

rút kinh nghiệm 04 cá nhân (đã thực hiện xong), xử lý kỷ luật 02 cá nhân (đang xem 

xét). Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2016, 2017 là 02 cuộc: 

Thanh tra tài chính xã Hảo Đước, kết quả đơn vị được thanh tra thực hiện xong đến 

nay còn 03 nội dung chưa thực hiện theo kết luận thanh tra; Thanh tra tài chính tại 

trường THCS Thành Long còn 02 kiến nghị chưa thực hiện xong và 01 kiến nghị chưa 

thực hiện. 

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tổ chức thực 

hiện đúng quy định: Ban tiếp công dân huyện tiếp 54 lượt người (giảm so cùng kỳ 01 

lượt), lãnh đạo huyện tiếp dân theo định kỳ 16 lượt người (cao hơn SCK 04 lượt người). 

Tiếp nhận 33 đơn, giảm 09 đơn SCK (03 tố cáo, 02 khiếu nại, 22 kiến nghị, 06 đơn 

tranh chấp) đã chuyển cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã xác minh giải 

quyết. Trong đó đơn thuộc thẩm quyền CT.UBND huyện giao Thanh tra huyện 02 đơn 

tố cáo, đã xác minh xong 01 đơn, đang xác minh 01 đơn. 
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Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; Kết hợp 

công tác thanh tra hành chính và thanh tra xét đơn khiếu nại tố cáo, chưa phát hiện 

trường hợp nào tham nhũng; Các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kê khai, công khai 

tài sản thu nhập năm 2017 và báo cáo kịp thời, đúng theo qui định, thực hiện nghiêm 

túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3.4. Tư pháp, Thi hành án dân sự:  

Công tác Tư pháp: Phát động, tham gia đầy đủ các cuộc thi pháp luật do tỉnh tổ 

chức; Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi pháp luật cấp huyện. Thực hiện tốt công 

tác phối hợp với các ngành trong công tác tuyên truyền. Rà soát 14 văn bản QPPL do 

Hội đồng nhân dân, UBND huyện ban hành và kiểm tra chuyên đề công tác văn bản 

tại 02 xã; kiểm tra theo thẩm quyền 77 văn bản; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 

179 cuộc, có 7.130 người tham dự và 01 cuộc tập huấn. Ngoài ra, Phòng Tư pháp đã 

triển khai 03 cuộc với 08 văn bản luật có hiệu lực pháp luật. Hòa giải thành 63/76 đơn 

đạt 81,56%, tồn 13 đơn. Trợ giúp pháp lý lưu động được 09 cuộc tại 07 xã với 464 

người tham dự, tư vấn pháp luật 27 trường hợp. Giải quyết 78 hồ sơ hộ tịch có yếu tố 

nước ngoài, cải chính 89 trường hợp, cấp 327 trích lục bản sao. Thẩm định 03 hồ sơ 

đưa đi cai nghiện. 

Thi hành án dân sự: Tổng số thụ lý 2.433 việc, tăng 58 việc, tăng 2,44% SCK. 

Số có điều kiện giải quyết 1.791 việc (chiếm tỉ lệ 74,01% tổng số án phải thi hành), 

tăng 58 việc; đã giải quyết xong 910 việc đạt 50,81%, giảm 25 việc SCK. 

3.5 Công tác đối ngoại: 

Huyện duy trì chế độ hội họp giao ban định kỳ với 03 quận Campuchia giáp 

ranh; UBND các xã giáp biên duy trì chế độ họp hàng tháng với các xã CPC có chung 

đường  biên. Tổ chức thăm và tặng quà các đơn vị có đường biên giới giáp với huyện 

Châu Thành nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Campuchia. Tổ chức giao lưu bóng 

chuyền với các lực lượng vũ trang tỉnh Rumduol, Svayrieng-Campuchia mừng ngày 

Campuchia giải phóng đất nước, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp Trung tâm  Y tế 

huyện tổ chức khám, cấp thuốc, tặng quà cho 200 hộ dân nghèo quận Romihec-

Campuchia. Tập trung hỗ trợ các quận, xã CPC giáp ranh trong công tác chuẩn bị bầu 

cử Quốc Hội Campuchia năm 2018. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm được: 

- Tình hình kinh tế phát triển ổn định; công tác chuẩn bị tết Nguyên đán được triển 

khai thực hiện tốt; các hoạt động văn hoá-xã hội diễn ra sôi động, phong phú; công tác 

chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực 

hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. 

- Công tác thu ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến 

tích cực. 

- Các dự án lớn đầu tư trên địa bàn huyện như Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây 

sông Vàm Cỏ Đông, dự án đường tuần tra biên giới đã được khởi công; Các dự án đang 

triển khai như: Chợ huyện, Chợ Hòa Bình, Khu Bàu Lớn, Siêu thị... có những chuyển 

biến tích cực. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, 

kiến nghị bức xúc về đất đai góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội; công tác xây 
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dựng nông thôn mới xã Thái Bình công nhận đạt chuẩn năm 2017 và tập trung nguồn 

lực đầu tư cho xã Hòa Hội  

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Tình hình vi phạm 

pháp luật, số người chết vì tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ. Thực hiện tốt giao quân 

NVQS năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu; chuẩn bị cho diễn tập KVPT cấp xã đảm bảo nội 

dung và thời gian quy định; duy trì tốt công tác đối ngoại, quan tâm hỗ trợ các huyện, 

xã CPC giáp biên tổ chức bầu cử Quốc Hội năm 2018. 

2. Khó khăn, hạn chế: 

Giá trị một số ngành kinh tế chủ yếu của  huyện tăng so cùng kỳ nhưng chưa đạt 

so với kế hoạch (Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản: đạt 47,37% KH, Giá trị sản xuất 

công nghiệp-xây dựng đạt 45,57% KH, Giá trị sản xuất TMDV lưu trú và ăn uống, đạt 

48,78%); Công tác thu ngân sách tuy đạt nhưng các khoản thu, sắc thuế thu cân đối 

ngân sách không đạt, có khả năng hụt thu, mất cân đối ngân sách vào cuối năm. 

Là huyện nông nghiệp nhưng công tác phát triển ngành nghề lao động nông thôn 

vẫn còn hạn chế, chưa có mô hình sản xuất mới, đột phá về nông nghiệp. 

Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự trên tuyến biên giới và nội địa, 

an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Công tác quản lý nhà nước về xử lý ô nhiểm môi trường, khai thác khoán sản 

trái phép, công tác xử lý rác thải trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế; tình trạng trộm 

cắp cây rừng vẫn còn xảy ra, chưa có giải pháp phối hợp, ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

* Nguyên nhân đạt được: 

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

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

ngay từ đầu năm đã tác động tích cực đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội.  

- Các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thiết thực và kịp thời đối với công tác 

đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. 

* Nguyên nhân hạn chế: 

Do dịch bệnh khảm lá cây mì xảy ra trên diện rộng;Tình hình thời tiết thất thường 

ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi và thu nhập của người dân.  

Công tác phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa đồng bộ; việc chấp 

hành kỷ luật kỷ cương, sự chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa cao. 
 

Phần thứ hai: 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện, Chương trình công tác năm 2018 của 

UBND huyện; nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đã 

đề ra. 

2. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 

tập thu các nguồn thu cân đối ngân sách huyện; Tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng 

kinh phí theo dự toán, hiệu quả, đúng mục đích; kiểm tra, hướng dẫn chi ngân sách đối 

với các xã, thị trấn. 

3. Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ chức hội thảo chuyên đề 
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về đầu ra cho cây lúa; hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện đề án cánh đồng lúa (khu vực 

Hảng Đường); nhân rộng các mô hình sản xuất mới, hiệu quả.  

Tập trung cao độ cho công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ ttrong mùa 

mưa; tăng cương công bảo vệ rừng; xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ và các kênh rạch.  

Công tác XDNTM: tiếp tục duy trì xã NTM Thanh Điền, An Bình; chờ tỉnh công 

nhận NTM xã Thái Bình, tập trung thực hiện các công trình hạ tầng đầu tư xây dựng 

nông thôn mới xã Hòa Hội năm 2018; tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt; chỉ đạo 

UBND các xã tiếp tục điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện 

các tiêu chí đã đăng ký năm 2018. Tổ chức sơ kết công tác phối hợp với Sư đoàn BB5 

trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

4. Tập trung nghiệm thu quyết toán, tất toán các công trình XDCB các công trình 

XDCB năm 2017 và chuyển tiếp, triển khai các công trình mới , lấy năm 2018 là năm 

“Chất lượng công trình xây dựng cơ bản”. Đảm bảo tiến độ triển khai, giải ngân kế 

hoạch vốn XDCB đã phân khai. Không để công trình hoàn thành quá hạn quyết toán.      

  5. Tập trung dặm vá, sửa chữa các tuyến đường giao thông; xây dựng kế hoạch 

giải tỏa, lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp đôn đốc các 

chủ đầu tư đang triển khai trên địa bàn huyện đầy nhanh tiến độ (Dự án siêu thị, chợ 

huyện, chợ Hòa bình, Bàu Lớn, cửa khẩu Phước Tân; Dự án đưa nước tưới tiêu các xã 

cánh tây sông Vàm Cỏ, Đường tuần tra biên giới... ) 

6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá-xã hội, thực hiện tốt công tác an 

sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân 

Triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chú trọng: nâng 

cao chất lượng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 

các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; hoạt động phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, hoạt động 

kiểm tra liên ngành văn hoá huyện – xã (thị trấn); công tác dạy và học, công tác xét 

tuyển, thi tuyển các lớp đầu cấp học, chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019; công tác 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; thực 

hiện kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng; xây dựng kế hoạch giảm nghèo 

năm 2018, chọn 1-2 xã thí điểm “xóa hộ cận nghèo” giai đoạn 2018-2020 để tập trung 

thực hiện; Kế hoạch giải quyết việc làm, đào tạo nghề lao động nông thôn; Tăng cường 

công tác kiểm tra tình hình chấp hành về pháp luật lao động.  

7. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên-môi trường theo kế hoạch. 

Trong đó chú trọng kiểm tra khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm bảo vệ tài nguyên-môi trường; đảm bảo tiến độ triển khai tổ chức 

thực hiện các phương án bồi thường-hỗ trợ-tái định cư đã có chủ trương; Rà soát các 

vụ tranh chấp đất đai; các khu đất công trên địa bàn huyện (đất Gò Vênh Vênh, đất làng 

Thanh niên, khu đất Tàn Dù, khu đất Tam Hạp-Suối Muồn, đất xây dựng văn phòng 

ấp...) để có hướng chỉ đạo, xử lý; giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tranh chấp đất 

đai, nhất là những vụ tồn đọng, bức xúc. 

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung khắc 

phục những tồn tại, hạn chế của các ngành sau thanh tra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Thực hiện kiểm tra cải 

cách hành chính, kiểm tra công vụ; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 
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công dân, tổ chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời 

gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.  

9. Đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trong nội địa và tuyến biên giới, tập trung SSCĐ, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối 

trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước; tập trung chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo tồn đọng; kéo giảm mạnh về tội 

phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; tập trung công tác đảm bảo ANTT trên tuyến 

biên giới trước, trong và sau bầu cử Quốc hội Campuchia 2018. Tăng cường công tác 

tuyên truyền-phổ biến-giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh tiến độ thực hiện 

số vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự.  

10. Duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại với các quận-xã Campuchia giáp biên; tổ 

chức đi thăm các quận, xã thuộc Vương quốc Campuchia có đường biên giới giáp với 

huyện Châu Thành. Tổ chức họp giao ban đối ngoại với các quận thuộc Vương quốc 

Campuchia đúng qui định. Tập trung hỗ trợ vật chất, theo dõi tiến độ, nắm  thông tin 

và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến biên giới, việt kiều trong đợt bầu cử Quốc 

Hội Campuchia năm 2018. 

11. Thực hiện có hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng và các phong trào thi 

đua yêu nước; Tiếp tục thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết 

kiệm; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

12. UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo; khẩn trương xử lý các công 

việc còn tồn đọng phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Tiếp tục rà soát 

lại các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới không cần kinh phí để đăng ký thực hiện 

hoàn thành trong năm 2018, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế 

hoạch vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các đơn vị đóng trên địa bàn tham gia xây 

dựng nông thôn mới và tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng, giải ngân kế hoạch vốn XDCB; thực hiện tốt: quyết toán, tất toán dự án hoàn 

thành. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, kiềm chế 

tai nạn giao thông.  
 

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

tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của UBND 

huyện Châu Thành./.  

 

 

Nơi nhận:       

- UBND Tỉnh;      

- Cục TK, Sở KH&ĐT;                                                        

- TTHU, TT.HĐND,TTUBMTTQVN Huyện;  

- 2 Ban HĐND Huyện; 

- Các thành viên UBND Huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, Đoàn thể Huyện; 

- UBND xã, thị trấn;   

- LĐ, CVNC.VP;    

- Lưu: VT.     

    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Lam 
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	Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 29/11/2017 của Huyện ủy về Phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng ...

