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BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động KT-VHXH- QPAN 6 tháng đầu năm 2018 

và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của UBND xã Hoà Hội 

  

Chấp hành sự chỉ đạo của UBND huyện Châu Thành và Đảng uỷ xã Hoà Hội, 

UBND xã báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ KT - VHXH - QPAN  6 tháng đầu  

năm 2018 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 như sau: 

I. KINH TẾ:  

1. Sản xuất nông nghiệp và cây công nghiệp: 

a. Về trồng trọt: 

* Lúa: Nông dân đã thu hoạch vụ Đông Xuân 1222/1222 ha, đạt 100%; vụ lúa 

Hè Thu xuống giống 800/900 ha, đạt 88,89%.  Bắp: xuống giống 4/4 ha, đạt 100%. 

Rau các loại thu hoạch 9/9 ha, đạt 100%. Mì: xuống giống 80/80 ha, đạt 100%. Cao 

su: 445 ha, trong đó, cao su đang khai thác 411 ha. Mía 75 ha, đã thu hoạch 75 ha 

và nông dân đang chăm sóc mía gốc vụ năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018 

cây mì trên địa bàn xã xảy ra dịch bệnh khảm lá dưới 15% với tổng diện tích là 05 

ha. 

b. Lâm nghiệp: Tuần tra truy quét BVR được 315 cuộc với 1890 lượt người 

tham gia. Kết quả không phát hiện gì. Triển khai phương án phòng chống cháy 

rừng năm 2018, đã phát băng cản lửa đốt chủ động với diện tích 02 ha. Xảy ra một 

vụ cháy do bảo vệ rừng đốt chủ động ở tiểu khu 70 với diện tích 1,5 ha. Triển khai 

kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. 

3. Về công tác thú y: Phát hiện 01 đàn vịt bệnh chết trên địa bàn ấp Bố Lớn, 

tổng số 1.700/1.700 con. Đã báo cáo về trạm Chăn Nuôi và Thú y huyện, kết quả 

chuẩn đoán vịt chết do bệnh dịch tả vịt và có xu hướng xử lý kịp thời không để dịch 

lây lan. Phối hợp với thú y phun thuốc sát trùng cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia 

cầm trên địa bàn xã. Thực hiện tiêm phòng định kỳ cho 620 gia súc; tiêm phòng 

định kỳ và bổ sung cho 4450 con gia cầm. Tổ chức cấp phát thuốc sát trùng và 

hướng dẫn các hộ chăn nuôi phun xịt phòng dịch bệnh xảy ra. Kết quả 10 lít 

Benkocid/100 hộ/20.000m2 

4. Địa chính: Tiếp nhận và giải quyết 101 trường hợp. Trong đó: 30 trường 

hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 02 trường hợp tặng cho, 15 trường hợp vẽ 

sơ đồ thửa đất, cấp mới 15 trường hợp, cấp đổi 21 trường hợp. Phối hợp với Tư 

pháp hòa giải 02 trường hợp tranh chấp đất đai. Kết quả 01 trường hợp hòa giải 

thành và 01 trường hợp hòa giải không thành.  

5. Công tác tài chính:  

a. Công tác thu chi ngân sách: 

- Tổng thu: 1.846.651.500 đồng.  
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- Tổng chi: 1.846.651.500 đồng. 

b. Xây dựng cơ bản: 

Tiến độ quyết toán, tất toán các công trình XDCB năm 2017: Đã hoàn chỉnh 

hồ sơ quyết toán công trình dặm vá đường nối đường HL23 vào xã cũ ấp Hòa Bình 

(đã có quyết định phê duyệt quyết toán). Hoàn chỉnh báo cáo quyết toán công trình 

BCH QS xã Hòa Hội, hạng mục công trình hàng rào, nhà kho, sân nền, san lắp mặt 

bằng nộp huyện. 

Năm 2018 UBND xã làm chủ đầu tư 01 đã phân khai vốn, đang chờ thi công: 

- Công trình đường tổ 1 ra sông Vàm Cỏ. 

6. Công tác thu thuế: đến ngày 31/5/2018 

Tổng thu: 78.8058đ / 227.000.000đ đạt 18,44 % trong đó: 

 - Thu thuế GTGT: 43.448.638đ/ 100.000.000đ đạt 43,45% 

- Thu thuế môn bài: 2.800.000đ/ 3.000.000đ đạt 93,33 % 

 - Thu phí lệ phí: 14.160.000 đ/ 40.000.000đ đạt 35,4 %. 

- Thu khác ngân sách: 12.125.000đ /80.000.000đ đạt 15,16%. 

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.336.420 đồng/4.000.000 đồng đạt 

33,41%. 

II. VĂN HOÁ XÃ HỘI: 

1. Văn hoá xã hội: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền xây 

dựng nông thôn mới. Tuyên truyền phòng chống an toàn thực phẩm dịp tết nguyên 

đán 2018. Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

03/2; Tuyên truyền 58 năm chiến thắng tua hai; tuyên truyền phòng chống tội phạm 

trong dịp tết nguyên đán, đón mừng tết cổ truyền dân tộc Xuân Mâu tuất năm 2018. 

Tuyên truyền ngày miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và 01/5. 

Hoạt động TT-VH-TT&HTCĐ xã: Hoạt động tủ sách: số lượt sách báo phục 

vụ bạn đọc tại chỗ 192 lượt; sách cho mượn về nhà 182 lượt. Mở 12 lớp chuyên đề 

với 447 lượt học viên tham gia. Cộng tác với đài truyền thanh huyện được 12 tin. 

Tiếp nhận đoàn nghệ thuật của Trung tâm VH tỉnh về phục vụ văn nghệ cho địa 

phương. Kết quả có 105 lượt người xem. Tham gia hội thi tiếng hát mùa xuân, giải 

cờ tướng, tham gia liên hoan múa lân do huyện tổ chức. Kết quả đạt giải khuyến 

khích cờ tướng. Tổ chức giao lưu bóng chuyền với ấp Hòa Bình (06 cuộc). Giao lưu 

bóng đá: 02 trận. 

Tổ chức kiểm tra cơ sở internet. Kết quả kiểm tra 12 cuộc, không phát hiện 

trường hợp nào vi phạm. 

Triển khai Quy chế hoạt động BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018. 

Đăng ký các danh hiệu GĐVH, ấp VH. Tổ chức lễ công nhận xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới. 

2. Về công tác thương binh xã hội: Chi trả tiền trợ cấp 5 tháng đầu năm 

2018 cho 51 đối tượng với tổng kinh phí 416.263.000đ, cấp tiền Tết năm 2018 cho 

đối tượng chính sách và hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền là 165.400.000đ. Tổ 

chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí 

13.000.000đ. Vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã thăm và tặng quà 

cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn với 1076 phần với tổng số tiền 

484.100.000đ, trong đó xã vận động 766 phần quà với tổng kinh phí 324.100.000đ. 
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Xây dựng 02 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo ấp Bưng Rò, với tổng kinh phí 

80.000.000đ. Phối hợp với MTTQ thực hiện đề án hỗ trợ 05 con bò cho hộ nghèo 

với tổng kinh phí 110.000.000đ. 

3. Công tác Tư pháp: Công tác hành chính tư pháp: Tiếp nhận và giải quyết 

675 trường hợp. Trong đó: Đăng ký khai sinh: 81 trường hợp,đăng ký khai tử: 03 

trường hợp,  kết hôn 06 đôi; nhận cha mẹ, con: 01 trường hợp, xác nhận tình trạng 

hôn nhân: 34 trường hợp, cải chính bổ sung hộ tịch: 13 trường hợp, trích lục hộ tịch 

bản sao 145 trường hợp; Hoạt động chứng thực 392 trường hợp thu phí 8.920.000đ. 

Phối hợp với địa chính hòa giải 02 trường hợp tranh chấp đất đai. Kết quả hòa 

giải thành 01 trường hợp, hòa giải không thành 01 trường hợp.  

* Công tác Tổ 1 cửa: Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, đơn 

thư KNTC của công dân. Kết quả: tiếp nhận và giải quyết 816 hồ sơ hành chính của 

công dân. 

4. Công tác giáo dục: Tổng số lớp 22 lớp với 440 học sinh, CBCNV và giáo 

viên là 55. Tiến hành sát nhập 02 trường tiểu học Bố Lớn-Hòa Hội, tổ chức sinh 

hoạt ngày truyền thống 9/1. Tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 

2020. Xét thi đua trong năm học 2017-2018. Tổ chức xét học sinh hoàn thành chương 

trình tiểu học 50/50 HS – Tỉ lệ 100 %. Tổ chức xét học sinh Hoàn thành chương trinh 

Trung học cơ sở 16/16 – Tỉ lệ:  100 %. Các trường tổng kết năm học 2017 – 2018 ngày 

18/5/2018.  

5. Công tác y tế - dân số: 
Công tác khám chữa bệnh: 908 ca. Trong đó: BHYT là 738 ca, còn lại là số 

ca khám nhân dân. Trong tháng không xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã. 

6. Xây dựng nông thôn mới:  

Hoàn thành hồ sơ đề nghị thẩm định và công nhận Tiêu chí số 10-Thu nhập 

gửi Chi cục Thống kê huyện Châu Thành. 

Xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018. Hoàn thành tờ trình 

điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch nông thôn mới gửi Phòng Kinh tế -hạ tầng. 

Đã cung cấp sổ tay hỏi đáp và tài liệu tuyên truyền 19 tiêu chí theo quyết định 

1200 đến từng thành viên Ban phát triển ấp, số lượng mỗi ấp: sổ tay: 9 cuốn, tờ rơi: 

9 tờ. 

Các tiêu chí đã được thẩm định gồm 9 tiêu chí: Tiêu chí 8, 9, 10, 14, 15,16, 

17, 18, 19.   

II. QUỐC PHÒNG  AN NINH: 

1. Quốc phòng: 

* An ninh biên giới-ANCT: ổn định 

Tổ chức tổng kết công tác quân sự năm 2017 và triển khai phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018. Xây dựng và triển khai kế hoạch SSCĐ theo kế hoạch của Ban 

CHQS huyện.  Duy trì huấn luyện theo kế hoạch cho các đối tượng. Tiếp nhận 02 

hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 

2018. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ ngày lễ Quốc tế lao động 01/5 và lễ 

kỷ niệm 63 năm ngày chiến thắng Điên Biên Phủ. 

Triển khai kế hoạch hội trại tòng quân “Lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập 
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ngũ năm 2018”. Kết quả thực hiện NVQS 09 thanh niên, thực hiện nghĩa vụ tham 

gia CAND 02 thanh niên. Công tác phúc tra thanh niên trong tuổi SSNN. Tổng số 

thanh niên tuổi 18-25 là 140 thanh niên, đã đăng ký 140 thanh niên. 

Tham gia hội thao LLVT do huyện tổ chức. Kết quả đạt giải ba toàn đoàn, 01 

giải nhì và 01 giải ba của cá nhân. 

Phối kết hợp với Công an xã tuần tra truy quét bảo đảm ANTT và ATGT trên 

địa bàn xã. 

2. Công an: ANCT- ANTT: Phạm pháp hình sự. Tăng so với 6 tháng đầu năm 

2017 03 vụ.   

Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 

2018. Phối hợp với Ban CHQS xây dựng kế hoạch trực lễ 30/4 và 01/5. Tổ chức 

tổng kết công tác công an năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 

2018. Xây dựng Nghị quyết và kế hoạch đảm bảo ANTT năm 2018. 

Tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra ATGT được 277 lượt với 1487 đồng 

chí tham gia. Gọi hỏi răn đe 06 trường hợp chạy xe lạng lách đánh võng, thử test 15 

trường hợp kết quả dương tính 06 trường hợp. Phạm pháp hình sự xảy ra 04 vụ, đã 

chuyển giao hồ sơ công an huyện thụ lý. ANTT xảy ra 03 vụ. Ra quyết định xử 

phạt về ANTT 14 đối tượng với số tiền 14.872.000đ  

Kết hợp với Ban CHQS xã và đồn Biên phòng 843 tuần tra tuyến biên giới 04 

cuộc với 36 lượt đồng chí tham gia. Kết quả tình hình biên giới ổn định. 

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ: 

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước được tổ chức thường xuyên. 

Công tác giải quyết hồ sơ, đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân được đảm 

bảo, không để tồn đọng. 

Công tác chăm lo và thực hiện chế độ chính sách cho nhân dân đảm bảo kịp 

thời, đúng quy định. 

V. PHÖÔNG HÖÔÙNG QUÍ 6 THÁNG CUỐI NAÊM 2018: 

1. Nông – lâm nghiệp: 
Tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc xuống giống vụ Hè Thu. Nắm chắc tình 

hình diễn biến sâu bệnh trên cây trồng. 

Tuần tra bảo vệ rừng không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, phá rừng làm rẫy 

và tình trạng đánh cắp lâm sản trên địa bàn xã. Theo dõi giám sát tình hình dịch 

bệnh trên cây trồng. Kiện toàn BCH phòng chống lụt bão năm 2018. 

2. Địa chính: Tiếp tục giải quyết hồ sơ chuyển nhượng, cấp đổi và cấp mới 

cho nhân dân. Thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ trùng trên đất lâm nghiệp, quản lý 

chặt tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn. 

3. Công tác thú y: Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã. 

Tiêm phòng vắc xin H5N1 cho đàn gia cầm và tụ huyết trùng cho trâu bò. 

4. Tài chính-XDCB: Đảm bảo chi lương và các khoản phụ cấp theo đúng qui 

định. Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán công trình xây dựng cơ bản đúng thời gian qui 

định. Công trình XDCB tiến hành thực hiện ngay sau khi được huyện phân khai 

vốn. Đảm bảo quyết toán, tất toán đúng thời gian qui định. 

5. Công tác thu thuế: Phấn đấu thu đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 
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6. VHXH : Tuyên truyền tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà 

nước và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.  

7. Công tác TBXH: Nhận và cấp các khoản trợ cấp kịp thời, quyết toán đúng 

quy định.  

8. Tư pháp: Tiếp tục làm tốt công tác phối kết hợp trong việc tuyên truyền 

pháp luật cho nhân dân và công tác giải quyết KNTC, giải quyết hồ sơ hành chính 

cho nhân dân kịp thời, đúng quy định.  

9. Y tế dân số:  Tiếp tục phòng chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh. Trực đảm bảo 24/24. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm 

trên địa bàn xã. 

10. Giáo dục: Tập trung rèn chuẩn bị thi Hoa phượng đỏ hè. Phân công trực hè. 

Chuẩn bị điều tra phổ cập, làm HSSS phổ cập. Huy động trẻ đến trường năm học mới 

2018 – 2019. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn Nông thôn mới cuối 

năm 2018. Khai giảng năm học mới. Tham gia HKPĐ vòng huyện, vòng tỉnh. Tập trung 

thu BHYT trong nhà trường đạt 100%. 

11. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tuyên truyền xây dựng nông thôn 

mới bằng nhiều hình thức: tờ bướm,sổ tay, phát thanh qua trạm truyền thanh xã, ấp; 

trong các cuộc hội họp, tiếp xúc cử tri. Tuyên truyền nâng cao chất lượng các tiêu 

chí trong năm 2018. Điều chỉnh Đề án xây dựng  nông thôn mới xã Hòa Hội giai 

đoạn 2013-2020. Hoàn thành hồ sơ thành lập Hợp tác xã, ra mắt Hợp tác xã. Hoàn 

thành hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí 7. 

12. Ban CHQS xã: Triển khai các kế hoạch SSCĐ. Tiếp tục xây dựng lực 

lượng dân quân đạt chỉ tiêu theo qui định. Phối kết hợp với Công an tổ chức diễn 

tập cấp xã. 

13. Công an: Tăng cường công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra ATGT. 

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhất là tệ nạn xã hội như cờ bạc, tài 

xỉu, đá gà và ghi đề trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm phòng 

chống tội phạm đảm bảo ANTT các sự kiện lớn của đất nước. Phối kết hợp với Ban 

CHQS tổ chức diễn tập cấp xã. 

 

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ  KT - VHXH - QPAN 6 tháng đầu 

năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Hòa 

Hội. 

 

Nơi nhận :            
- VP. HĐND-UBND huyện CT “b/c”;   

- Phòng TC-KH huyện  CT; 

- Chi cục thống kê huyện CT; 

- Đảng ủy xã; 

- Lưu:VP.UBND xã.    

      

 

                                        

                              

                                    

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH 
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