
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA HỘI 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 191/BC-UBND Hòa Hội, ngày 30 tháng 12 năm 2018 

 

BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động KT-VHXH- QPAN tháng 12/2018 

và phương hướng hoạt động tháng 01/2019 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  tháng 

12/2018 và phương hướng hoạt động tháng 01/2019 như sau: 

I. KINH TẾ:    

1. Sản xuất nông nghiệp và cây công nghiệp: 

a. Về trồng trọt: 

* Lúa: Thu hoạch vụ Mùa 410/450 ha, đạt 91,11%. Bắp: thu hoạch 4/4 ha, đạt 

100%. Rau các loại thu hoạch 6/9 ha, đạt 66,6%. Mì đã thu hoạch với diện tích 

65/80ha, đạt tỷ lệ 81,25%. Mía 75 ha, đang trong giai đoạn chăm sóc, tính đến thời 

điểm hiện tại không có dịch bệnh xảy ra. Nông dân đang xuống giống vụ Đông 

xuân nhưng do ảnh hưởng của bão ngập lúa mới xuống giống với tổng diện tích 87 

ha.   

b. Lâm nghiệp: Tuần tra truy quét BVR được 30 cuộc với 127 lượt người 

tham gia. Kết quả phát hiện 01 trường hợp phá rừng, đang hoàn tất hồ sơ ra quyết 

định xử phạt.  

3. Về công tác thú y: Theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa 

bàn xã. Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.  

4. Địa chính: Tiếp nhận và giải quyết 18 trường hợp hồ sơ hành chính của 

công dân. 

5. Công tác tài chính:  

a. Công tác thu chi ngân sách: 

- Tổng thu: 136.454.800 đồng.  

- Tổng chi: 136.454.800 đồng. 

b. Xây dựng cơ bản: 

Năm 2018 UBND xã làm chủ đầu tư 01 công trình đường tổ 1 ấp Hòa Bình ra 

sông Vàm Cỏ, đang tiến hành thi công. Đã giải ngân công trình với tổng số tiền 

767.467.000đ, tiến độ thi công đạt 50%, do ảnh hưởng của bão nên đang chờ nước 

rút sẽ thi công tiếp. Giải ngân 01 dự án hỗ trợ vốn sản xuất với tổng số tiền 

106.000.000đ. 

1.6. Công tác thu thuế: đến ngày 31/10/2018 

Tổng thu: 219.830.334đ / 227.000.000đ đạt 96,84 % trong đó: 

- Thu thuế GTGT: 93.050.989đ/ 100.000.000đ đạt 93,05% 

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

 - Thu phí lệ phí: 44.620.000 đ/ 40.000.000đ đạt 111,55 %. 
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- Thu khác ngân sách: 54.050.000đ /80.000.000đ đạt 67,56%. 

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.139.985 đồng/4.000.000 đồng đạt 

103,50%. 

II. VĂN HOÁ XÃ HỘI: 

1. Văn hoá xã hội: Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng. Mở 02 lớp 

chuyên đề về kỹ năng phòng tránh đuối nước và kỹ năng phòng trách bạo lực gia đình 

với 224 lượt người tham dự. Phối hợp với MTTQVN xã tổ chức ngày hội đại đoàn 

kết toàn dân tộc và tham mưu BCĐ hoàn chỉnh hồ sơ giữ vững danh hiệu “xã văn 

hóa nông thôn mới” năm 2018. 

2. Về công tác thương binh xã hội: Cấp tiền tháng 11/2018 cho 50 đối 

tượng với số tiền 85.261.000đ. Xét duyệt trợ cấp xã hội 01 đối tượng người khuyết tật 

nặng. 

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

168 trường hợp hồ sơ hành chính của công dân. Hoạt động chứng thực 88 trường 

hợp thu phí 1.850.000đ. 

* 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 156 hồ sơ hành chính của 

công dân. 

4. Công tác giáo dục: Thi khảo sát giữa học kỳ I. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở 

vật chất đạt chuẩn Nông thôn mới cuối năm 2018. Tập trung thu BHYT trong nhà trường 

đạt 100%. Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. 

 5. Công tác y tế - dân số: Công tác khám chữa bệnh: 326 ca. Trong đó: 

BHYT là 109 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:  

Tính đến hết tháng 12/2018 có 14/19 tiêu chí đạt gồm tiêu chí 2, 3,4,5,6, 7,8, 

10, 11,12, 13, 14, 16, 19 và chỉ tiêu 14.2, 17.1,15.2,15.3,17.4,17.6,17.8, 18.1,18.6 

(trong đó có tiêu chí 4 và tiêu chí 7 đã có văn bản công nhận, còn lại các tiêu chí 

khác đã được tỉnh kiểm tra đánh giá đạt nhưng chưa có văn bản). 

Còn lại các tiêu chí đang thực hiện gồm tiêu chí 1, 9.1, 15.1, 17.2, 17.3, 17.5, 

17.7, 18.2,18.3,18.5. 

II. QUỐC PHÒNG  AN NINH: 

1. Quốc phòng: 

* An ninh biên giới-ANCT: ổn định 

Tham mưu Đảng ủy, UBND xã thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị VMTD 

năm 2018, tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2016-

2020.Duy trì huấn luyện theo kế hoạch cho các đối tượng. Tổ chức khám sức khỏe 

cho thanh niên tham gia NVQS. Kết quả tổng số thanh niên khám là 26 trong đó đủ 

điều kiện sức khỏe là 12 thanh niên.Vận động mạnh thường quân hỗ trợ mua 01 

con bò với tổng kinh phí 20.000.000đ. Phối kết hợp với Công an, biên phòng xã 

tuần tra truy quét bảo đảm ANTT và ATGT trên địa bàn xã.  

2. Công an: ANCT- ANTT: ổn định.   

Tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra ATGT được 36 cuộc với 216 lượt 

đồng chí tham gia. Kết quả giải tán 03 tụ điểm đánh bạc, gọi hỏi răng đe 11 đối 

tượng, thử test 02 trường hợp Ra quyết định xử phạt về vi phạm hành chính về 
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ANTT và ATGT 05 trường hợp với tổng số tiền 6.500.000đ. Kết hợp với Ban Chỉ 

huy quân sự xã tuần tra truy quét bảo đảm ANTT và ATGT trên địa bàn xã.  

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. 

Vụ lúa Đông Xuân đang xuống giống nhưng do ảnh hưởng của bão làm thiệt 

hại với tổng diện tích 87 ha. 

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 THAÙNG 01 NAÊM 2019: 

1. Nông – lâm nghiệp: 
Tiếp tục vận động nông dân thu hoạch vụ Mùa và xuống giống vụ Đông Xuân. 

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.  

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

cho nhân dân. Giám sát chặt chẽ tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn. Quản 

lý tốt đất công.  

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

Tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm phát sinh. 

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

định. XDCB đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo quyết toán, tất toán đúng quy 

định. 

5. Công tác thu thuế: Phấn đấu thu thuế đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

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. Duy trì đủ các sách, báo, 

tạp chí các loại phục vụ nhân dân tại chỗ. Phối hợp MTTQ tổ chức đăng ký gia 

đình văn hóa năm 2019. 

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: Tổ chức giảng dạy theo quy định. Tổ chức thi và sơ kết học kỳ I 

năm học 2018-2019. Đánh giá phân tích chất lượng đảng viên – chi bộ cuối năm 2018. 

11. Xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền nâng cao chất lượng các tiêu chí, 

bổ sung hồ sơ các tiêu chí đã được ngành cấp trên thẩm định.  
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12. Ban CHQS xã: Triển khai các kế hoạch SSCĐ. Tiếp tục xây dựng lực 

lượng dân quân đạt chỉ tiêu theo qui định. Thực hiện các bước tuyển chọn và gọi 

công dân lên đường nhập ngũ năm 2019. 

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

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT các sự 

kiện lớn của đất nước. Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp lễ Nôen Tết 

Dương lịch 2019. 

 

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ  KT - VHXH - QPAN tháng 12 năm 

2018 và phương hướng tháng 01 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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