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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội - XDCB 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

                                                               

Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã năm 2018 về thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – xây dựng cơ bản trên địa bàn xã; 

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 với 

những kết quả đạt được như sau: 

 

PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

KTXH-XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 

I- LĨNH VỰC KINH TẾ:  

1. Sản xuất Nông, lâm, Thủy lợi : 

a. Trồng trọt: 

Tổng diện tích xuống giống 6 tháng đầu năm: 3.367,74 ha, so kế hoạch năm 

4476 ha, đạt 75,23%, tăng cùng kỳ năm trước 314,13 ha. 

Tổng diện tích thu hoạch: 1167,41ha/3367,74ha đạt 34,66% 

b. Chăn nuôi, thú y:  

* Chăn nuôi: 

- Tổng số gia súc, gia cầm: 5550 con, trong đó: gia súc: 550 con, gia cầm 

5000 con. 

- Thủy sản: diện tích nuôi cá ao 11.000m
2
, 07 lòng bè nuôi cá với diện tích 

160m
2
. 

* Thú y : 

- Thực hiện phun xịt thuốc tiêu độc khử trùng được 48.000m
2
 trong 5 ấp và 02 

chợ. 

- Tiến hành tiêm phòng vaccin : trên trâu, bò 100 liều LMLM, tụ huyết trùng 

25 liều; dịch tả trên heo 130 liều; chó dại 74 liều; gia cầm 3000 liều. 

- Công tác điều trị:  

+ Trâu, Bò: Điều trị bệnh thông thường 90 con, sản khoa 65 con, ký sinh trùng 

và tăng trưởng 70 con  

+ Heo: Điều trị bệnh thông thường 115 con, sản khoa 50 con, tiêm sắt, ký sinh 

trùng 190 con, gieo tinh nhân tạo 95 liều. 

c. Thủy lợi: 

Phát cỏ vớt rong và đắp các lỗ bễ ở các tuyến kênh phục vụ điều tiết nước tưới 

cho vụ Đông xuân-Hè thu; tiến hành cấm móc và bàn giao mốc tuyến kênh TN21. 

* Hợp tác xã: hiện trên địa bàn xã có 01 HTX thủy lợi đang hoạt động ổn 

định; giải thể 01 HTX thủy lợi. 
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2. Công tác tài chính:  

- Tổng thu ngân sách xã đến hết tháng 4/2018: 2.434.545.759đ so dự toán 

huyện giao 5.122.000.000đ, đạt 47,53%.  Trong đó nhiệm vụ xã thu: 336.247.700đ  

so chỉ tiêu huyện giao 380.000.000đ, đạt 88,49% 

- Tổng chi ngân sách xã đến hết tháng 4/2018: 1.467.213.835đ so dự toán 

huyện giao 4.740.000.000đ, chiếm 30,95%.  

- Xây dựng cơ bản: 

+ Tình hình quyết toán dự án: Công trình kênh tiêu cặp kênh TN 25.9 đã 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2017, với mức đầu tư 85.945.000, 

đã phân khai vốn 79.658.000đ. 

+ Công trình chuyển tiếp: 

Đã khởi công nạo vét tuyến kênh tiêu cặp hương lộ 3-4 ngày 04/7/2017, dự 

kiến hoàn thành là 240 ngày do Công ty TNHH KSTK Miền Đông thi công, đến 

nay chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng. 

Bê tông hóa tuyến kênh tiêu 25.11.6 ngày 09/6/2017, dự kiến hoàn thành là 

270 ngày do Công ty TNHH KSTK Miền Đông thi công, đến nay chưa hoàn thành 

để đưa vào sử dụng. 

+ Tình hình giải ngân: Tổng kế hoạch vốn phân khai đợt 1: 374.000.000đ 

Trong đó:  

Nạo vét tuyến kênh tiêu từ ấp Sân Lễ đến Cầu Xà Lúa ấp Trường. Dự kiến 

khởi công ngày 29/5/2018, thời gian thi công và hoàn thành 240 ngày, với tổng 

mức đầu tư 387.050.000đ, kế hoạch phân khai vốn 185.000.000đ, chưa giải ngân. 

Nạo vét kênh tiêu giữa kênh TN 21.14 và TN 21.16 ấp Bàu Sen. Dự kiến khởi 

công ngày 29/5/2018, thời gian thi công và hoàn thành 240 ngày, với tổng mức đầu 

tư 252.746.000đ, kế hoạch phân khai vốn 120.000.000đ, chưa giải ngân. 

Nạo vét kênh tiêu từ kênh TN 25 đến cống 3 miệng ấp Bình Lợi. Dự kiến khởi 

công ngày 10/6/2018, thời gian thi công và hoàn thành 180 ngày, với tổng mức đầu 

tư 144.000.000đ, kế hoạch phân khai vốn 69.000.000đ, chưa giải ngân. 

+ Công trình đầu tư mới: đã đăng ký chuẩn bị đầu tư 03 công trình 

Công trình 1. Bê tông hóa tuyến kênh TN 25.12 ấp Trường, với tổng mức đầu 

tư 1.050.000.000đ, nguồn vốn từ duy tu nông nghiệp nông thôn. 

Công trình 2. Nâng cấp đường ra kênh Vú Sữa (cánh đồng lớn) ấp Trường, 

với tổng mức đầu tư 1.080.000.000đ, nguồn vốn từ duy tu nông nghiệp nông thôn. 

Công trình 3. Nâng cấp đường tổ 3 ấp Bình Lợi, với tổng mức đầu tư 

950.000.000đ, nguồn vốn xây dựng cơ bản. 

3. Xaây döïng noâng thoân môùi: đã nộp hồ sơ đề nghị về huyện để thẩm tra 

công nhận 11/19 tiêu chí NTM đã đạt:  tiêu chí 1 (quy hoạch); tiêu chí 3 (thủy lợi); 

tiêu chí 4 (điện); tiêu chí 7 (chợ); tiêu chí 8 (bưu điện); tiêu chi 9 (nhà ở); tiêu chí 

13 (hình thức tổ chức sản xuất); tiêu chí 16 (văn hóa); tiêu chí 17 (môi trường); 

tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); tiêu chí 19 (AN-TTXH). 

Các tiêu chí đã có quyết định công nhận: tiêu chí 8 (bưu điện); tiêu chí 16 

(văn hóa); tiêu chí 19 (AN-TTXH). 

Các tiêu chí chưa đạt: tiêu chí 2 (giao thông), tiêu chí 5 (trường học), tiêu chí 

6 (cơ sở vật chất văn hóa),  tiêu chí 10 (thu nhập), tiêu chí 11 (Hộ nghèo), tiêu chí 
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12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), tiêu chí 14 (giáo dục), tiêu chí 15 (y 

tế). 

UBND xã chỉ đạo Ban quản lý và Ban phát triển vận động nhân dân thực hiện 

các chỉ tiêu sử dụng nguồn kinh phí sau: 

- Vận động được 14 xe xà bần dậm vá đường trung tâm ấp và đường tổ 3, 7, 9 

ấp Cầu Trường, với số tiền 23.250.000đ. 

- Vận động 11 xe đất và 3 khối đá 4x6 dậm vá đường tổ 8 ấp Trường, với số 

tiền 9.500.000đ. 

- Vận động 10 xe xà bần dậm vá đường ngõ xóm ấp, với số tiền 15.000.000đ. 

- Vận động được 12.500.000đ và 15 ngày công lao động dậm vá đường tổ 3, 

tổ 5 ấp Bình Lợi. 

- Xây dựng 06 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 234.000.000đ (nguồn 

kinh phí tỉnh 04 căn, kinh phí vận động 02 căn); sửa chữa 01 căn nhà tình nghĩa 

với số tiền 40.000.000đ; xây 04 căn nhà tình nghĩa với số tiền 280.000.000đ. 

II- LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH: 

1. Công tác tư pháp :  

* Công tác hộ tịch: đăng ký khai sinh 182 trường hợp; đăng ký khai tử 32 

trường hợp; đăng ký kết hôn 39 đôi; nhận cha me con 01 trường hợp; cải chính bổ 

sung hộ tịch 04 trường hợp; trích lục hộ tịch bản sao 256 trường hợp. 

Xác nhận tình trạng hôn nhân 134 trường hợp, trong đó: kết hôn trong nước 

39, kết hôn nước ngoài 06, bổ sung các hồ sơ khác 89.  

* Kết quả hoạt động chứng thực: 2615 trường hợp, trong đó: Chứng thực chữ 

ký 65 trường hợp; chứng thực sao y 2381 trường hợp-5484 văn bản; chứng thực 

hợp đồng chuyển nhượng 92 trường hợp; chứng thực hợp đồng tặng cho 63 trường 

hợp; văn bản phân chia tài sản thừa kế 06 trường hợp; di chúc thuận phân chia thừa 

kế 05 trường hợp; hợp đồng ủy quyền 01; từ chối nhận tài sản 02. 

* Hoạt động hòa giải: các vụ tranh chấp trong nhân dân được phối hợp giải 

quyết dứt điểm, nên không có khiếu nại, khiếu kiện. 

* Công tác phổ biến GDPL: Tuyên truyền PBGDPL trực tiếp được 29 cuộc 

với 543 lượt người tham dự và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, ấp 

được 240 phút.  

2. Công tác địa chính:  
06 tháng đầu năm 2018 không có trường hợp khai thác tài nguyên, hạ cấp đất 

trái phép. 

Tiếp nhận và giải quyết 215 hồ sơ. Trong đó: Chuyển nhượng 66, chuyển mục 

đích 3, tặng cho 22, cấp đổi 23, cấp mới 16, thừa kế 4, điều chỉnh 31, gia hạn 38, 

cấp phó bản 2. 

3. Công tác văn phòng: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 252, trong đó: Đơn xin việc 

141, vay vốn ngân hàng 111. 

Điều tra địa bàn mẫu về biến động dân số kế hoạch hóa gia đình ngày 1/4. 

Thực hiện các loại văn kiện phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-

2021. 

III. VĂN HÓA-XÃ HỘI : 

1. VHXH :  

- Công tác tuyên truyền: Duy trì thường xuyên tiếp sóng 3 cấp trên Trạm, 

cụm truyền thanh. Tuyên truyền ngày thành lập QĐNDVN; kỷ niệm 57 năm chiến 
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thắng Tua Hai Đồng Khởi; mừng Đảng mừng Xuân; thành lập Đảng CSVN; an 

toàn thực phẩm; Luật NVQS; tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền 

Nam; tuyên truyền 128 năm ngày sinh của Bác, ngoài ra còn tuyên truyền các tin 

tức khác của địa phương. 

- Công tác VHVN-TDTT:  
+ VHVN: Duy trì thường xuyên hoạt động của nhà văn hóa, các câu lạc bộ 

đờn ca tài tử, đội văn nghệ xã. Tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân năm 

2018 được 01 cuộc, có 89 người tham dự; tổ chức văn nghệ về nhiệm vụ chính trị 

cơ sở được 3 cuộc, có 126 người dự; tổ chức giao lưu văn nghệ được 02 cuộc, có 

215 người dự.  

Tổ chức đêm văn nghệ do chào mừng 128 năm ngày sinh của Bác do Tỉnh 

phục vụ, có 96 người dự. 

Phối hợp Ban CHQS xã tổ chức đêm văn nghệ ngày Hội tòng quân năm 2018; 

tham gia Hội thi tiếng hát mùa xuân năm 2018 do huyện tổ chức. 

+ TDTT: Duy trì thường xuyên hoạt động các câu lạc bộ bóng đá, bóng 

chuyền... Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân; tổ chức giao lưu bóng 

chuyền được 03 cuộc, bóng đá được 02 cuộc; đưa 16 VĐV tham gia giải vô địch 

bóng chuyền do huyện tổ chức. 

 - Công tác quản lý nhà nước: Tổ chức được 06 cuộc kiểm tra các dịch vụ 

văn hóa trên địa bàn xã; 01 đợt kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa 

ở cơ sở. Hiện có 04 cơ sở Internet hoạt động trên địa bàn xã. 

- Công tác thư viện: Luân chuyển các loại đầu sách theo quy định 03 tủ sách 

và 1251 đầu sách phục vụ bạn đọc. 

- Công tác học tập cộng đồng: Tổ chức 10 chuyên đề, với 409 người tham dự 

về cách sử dụng phân bón, an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh tay chân miệng, 

suy dinh dưỡng trẻ em…. 

- Công tác phong trào “TDĐKXDĐSVH”: Tổ chức đăng ký giữ vững ấp văn 

hóa 3/5 ấp (Bàu Sen, Cầu Trường, Sân Lễ). 

Tổ chức đăng ký xây dựng ấp văn hóa 2/5 ấp (ấp Trường, Bình Lợi); triển 

khai các kế hoạch thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018; triển khai 

kế hoạch thẩm định cộng nhận ấp văn hóa 3 năm liền.  

- Công tác tôn giáo, dân tộc: tổ chức đăng ký cơ sở tôn giáo tín ngưỡng văn 

minh 3/3 cơ sở. Tịnh xá Ngọc Như tổ chức lễ Phật Đản năm 2018.  

- Công tác khác: Kết hợp Xã đoàn tổ chức vận động nhân dân được 45 triệu 

đồng thực hiện chương trình thắp sáng đường quê ấp Trường với chiều dài 800m, 

ấp Cầu Trường 2000m. 

2. Thương binh xã hội :  

a. Công tác chính sách, người có công: 

Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 91 đối tượng chính sách và 252 đối tượng 

BTXH đúng theo qui định. Ngoài ra còn chi trả các loại trợ cấp khác cho các đối 

tượng đúng theo quy định. 

Bàn giao 04 căn nhà tình nghĩa cho 04 đ/t chính sách, với tổng số tiền 

280.000.000đ do quỹ đền ơn đáp nghĩa phân bổ và Xí nghiệp may cục hậu cần 

Quân khu 7 hỗ trợ. 

Tổ chức đưa đi điều dưỡng tại Nha Trang 07 người. 

b. Công tác chăm lo tết Mậu Tuất năm 2018:  
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Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã tổ chức thực hiện tốt việc vận động 

các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm về thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cho gia 

đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn đến thời điềm hiện nay cụ thể như 

sau:  

- Quà tết từ các mạnh thường quân: 370.300.000đ 

+ Bệnh Viện Mỹ Đức TP.HCM thăm hỏi, khám bệnh tặng quà 300 phần trị 

giá 150.000.000đ. 

+ Ban Liên Lạc đội 3-4 Anh hùng LLVT Biệt động sài Gòn – Gia Định 10 

phần, trị giá 5.000.000đ. 

+ Chùa Núi Bà tặng 100 phần quà, với số tiền 56.000.000đ 

+ Câu Lạc bộ doanh nhân Tây Ninh, Sài Gòn 85 phần 42.500.000đ.  

+ Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình tặng 20 phần quà, với số tiền 10.000.000đ 

+ Quận Gò Vấp TP.HCM tặng 15 phần quà, trị giá 15.000.000đ 

+ Tịnh xá Ngọc Như 160 phần, với số tiền 40.000.000đ. 

+ DNTN Vạn Hạnh tặng 30 phần quà, với số tiền 15.000.000đ 

+ Càfe Nhi Nguyễn tặng 17 phần quà, với số tiền 6.800.000đ 

+ Giáo Xứ Bến Trường tặng 100 phần quà, với số tiền 30.000.000đ 

- Công tác chăm lo tết cho GĐCS 

+ Quà tết từ ngân sách TW: 25.800.000đ 

+ Quà tết từ ngân sách tỉnh: 153.000.000đ 

- UBND xã thăm: 

+ Thăm gia đình chính sách khó khăm và nguyên cán bộ xã đã nghỉ hưu: phần 

quà, trị giá 4.500.000đ (nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa) 

+ Thăm 03 tôn giáo: 1.500.000đ (ngân sách xã) 

+ Thăm 03 cán bộ xã: 1.500.000đ (ngân sách xã) 

- Kinh phí họp mặt tết GĐCS: 23.600.000đ (cấp trên phân bổ) 

- Công tác chăm lo tết cho đối tượng BTXH: cấp tiền cho 29 đối tượng, với 

số tiền 5.800.000đ (ngân sách huyện) 

- Cấp tiền tết cho hộ nghèo, cận nghèo: 131.400.000đ 

+ Hộ nghèo: 41 hộ/92 khẩu: 27.400.000đ 

+ Hộ cận nghèo: 72 hộ/242 khẩu: 53.000.000đ 

+ Hộ nghèo tỉnh: 69 hộ/236 khẩu: 51.000.000đ 

c.  Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em:  trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi: 1.130 trẻ 

Hiện đang cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 700 thẻ.  

d. Công tác giảm nghèo:  
Phối hợp bệnh viện Mỹ Đức khám bệnh và cấp quà cho 300 hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ khó khăn, với tổng số tiền 150.000.000đ. 

Phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM khám bệnh và tặng quà cho 200 hộ 

nghèo, cận nghèo, mỗi phần trị giá 300.000đ. 

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho 05 hộ cận nghèo, với tổng số tiền 335.300.000đ 

(do quỹ người nghèo hỗ trợ 40.000.000đ/căn và gia đình bỏ thêm) và 01 hộ nghèo 

do xã vận động Quỹ tín dụng Thái Bình xây 01 căn trị giá 40.000.000đ. 

e. Công tác bảo trợ xã hội :  

Đánh giá mức độ khuyết tật 20 người; làm hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội 20 hồ 

sơ; mai táng phí 04 hồ sơ đã hưởng; làm thủ tục cắt giảm 04 hồ sơ . 

3. Giáo dục: 
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Tổng kết năm học 2017-2018; xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018: 

87/87 học sinh, đạt 100%; xét học sinh đủ điều kiện hoàn thành chương trình tiểu 

học đạt 100%; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 1 đạt 100%; ôn tập học sinh lớp 9. Hội 

đồng giáo dục xã hỗ trợ các điểm trường 2500 quyển vở để khen thưởng học sinh 

giỏi. 

Tiếp tục duy trì chuẩn phổ cập Mẫu giáo, Tiểu học và THCS 

4. Y tế: 

Số lần khám bệnh 2.749 trường hợp, trong đó : y học cổ truyền 978 

Công tác phục hồi chức năng : đang quản lý  91, hướng dẫn luyện tập 16. 

Thực hiện tốt công tác quản lý Y tế dự phòng, có 1 ca bệnh số xuất huyết. 

Công tác dân số: Các căp̣ vơ ̣chồng áp duṇg biêṇ pháp tránh thai 1209/1607, 

đaṭ 75,2%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,74% 

Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em: Trẻ em dưới 01 tiêm chủng đầy đủ 242; 

tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 99/727, chiếm 13,6% 

Tỷ lệ người tham gia BHYT: 6.162/8.435, đạt 73,05 

5. Chữ thập đỏ :  

Vận động mạnh thường quân, trong và ngoài xã cấp quà thường xuyên cho hộ 

nghèo, gia đình neo đơn: Họ Đạo Hảo Đước 05 phần quà trị giá 1.500.000đ; Tịnh 

Xá Ngọc Như 05 phần quà trị giá 1.500.000đ; vận động nội lực hàng tháng cho 2 

học sinh trị giá 700.000đ. 

Chi hội Chữ thập đỏ kết hợp Tịnh xá Ngọc Như mỗi tháng phát cơm từ thiện 2 

lần cho 2 bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và bệnh viện phòng chống lao Tây Ninh 

200 phần, tổng trị giá 6.000.000đ. 

Phối kết họp ban ngành vận động mạnh thường quân thăm hỏi và tặng quà tết 

cho hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xã. 

Tổ chức vận động mạnh thường quân, trong và ngoài xã cấp quà thường 

xuyên cho hộ nghèo, gia đình neo đơn. Củng cố Ban thường trực và Ban điều hành 

các chi tổ Hội. 

6. Hội Người cao tuổi:  

Phối hợp các ngành vận động mạnh thường quân thăm hỏi, chăm lo cho người 

cao tuổi khó khăn trong dịp tết Nguyên đán năm 2018, khám bệnh và cấp thuốc 

miễn phí, tặng quà định kỳ cho 60 người hàng tháng do bác sĩ Thái ở Hòa Thành 

tài trợ. 

7. Hội NNCĐDC/Dioxin:  

Hội vận động mạnh thường quân chăm lo tết cho NNCĐDC/Dioxin, tặng 137 

phần quà với số tiền 43.000.000đ. 

Kết hợp với ban ngành vận động các nhà hảo tâm chăm lo tết cho Hội nạn 

nhận chất độc da cam, hộ nghèo, cận nghèo. 

8. Hội Đông y: 

Tổng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh: 1140 người, trong đó: dùng thuốc 

517 người, không dùng thuốc 623 người. Tổng số thang thuốc miễn phí 2585 

thang, với số tiền 12.905.000đ. 

Gây gũy Hội đông y được 1.400.000đ.  

9. Các tổ chức ủy thác: Tổng số dự nợ 13.019.163.561đ, nợ quá hạn 

65.476.000đ, chiếm tỷ lệ 05%.  

IV-  QUỐC PHÒNG - AN NINH : 
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1. Quân sự :  

* Công tác Quốc phòng địa phương: Tham mưu ĐU-UBND thực hiện tốt 

công tác Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018.  

Tổ chức đón tiếp quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương năm 2018; 

tổ chức Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân năm 2018. 

* Nhiệm vụ SSCĐ và phòng thủ: Lập và triển khai các kế hoạch của đơn vị; 

chuẩn bị mọi công tác và huấn luyện cho LLDQTT, LLDQCĐ trong 6 tháng đầu 

năm 2018; trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực đơn vị quân số 100%. Xây dựng kế hoạch 

bảo vệ lễ, tết năm 2018. Kết hợp Công an xã tổ chức tuần tra truy quét trên địa bàn 

xã. 

* Công tác xây dựng lực lượng: 

+ Lực lượng thường trực: tổng số 13đ/c/21đ/c 

+ Lực lượng cơ động: 31 đ/c 

+ Lực lượng phòng không 23 đ/c, pháo binh 04 đ/c, thông tin 06 đ/c, hóa học 

03 đ/c, quân báo trinh sát 06 đ/c, công binh 06 đ/c, y tế 03 đ/c 

+ Lực lượng tại chổ: 35 đ/c 

- Rà soát danh sách dân quân nồng cốt kịp thời bổ sung, biên chế mới vào 

LLDQ năm 2018. 

* Công tác tuyển quân: Hoàn tất hồ sơ và đưa 18 thanh niên nhập ngũ năm 

2018. Tiếp tục rà soát danh sách thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 

2018 và những năm tiếp theo; tổ chức phúc tra thanh niên tuổi 17 và 18-25 tuổi 

trong năm 2018. 

Báo cáo phúc tra nguồn công dân SSNN năm 2019; đăng ký tuổi 17 đạt 80/80 

thanh niên. 

* Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nề nếp chính quy, rèn 

luyện kỷ luật: 

Thường xuyên quán triệt cho cán bộ chiến sĩ dân quân thực hiện nghiêm các 

chế độ quy định, tác phong, xưng hô, chào hỏi, thực hiện biên bản chính qui theo 

đúng quy định. 

Chấp hành và thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 525 của Bộ CHQS tỉnh về tăng 

cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong LLVT tỉnh. 

* Công tác hậu cần- kỹ thuật: 

Duy trì đơn vị xanh, sạch đẹp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức 

mua sắm vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo 

quy định 

Tổ chức chăm sóc vườn rau và chăn nuôi, bảo đảm đưa vào khẩu phần ăn 

3000đ/người/ngày; thực hiện tốt công tác phòng bệnh, phòng dịch, bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

Tổ chức duy trì các chế độ, quản lý cơ sở vật chất hậu cần - kỹ thuật - tài 

chính theo phân cấp; kiểm tra, bảo quản VKTB đúng qui định. 

2. Công an:  

- An ninh chính trị: Ổn định, không xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. 

Các hoạt động tôn giáo và quần chúng nhân dân luôn chấp hành đúng chính sách, 

pháp luật nhà nước. 
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Đăng ký lưu trú 42 nhân khẩu, trong đó: 02 NK Malaysia, 09 NK Việt Nam, 

23 NK Hàn Quốc, 01 Australia, 04 NK Đài Loan, 03 NK Singapore, với mục đích 

thăm gia đình. 

Tổ chức kiểm tra lưu trú, tạm trú được 04 cuộc, phát hiện 02 trường hợp 

không khai báo lưu trú, công an đã làm việc và lập hồ sơ xử lý, cho gia đình viết 

cam kết. 

- Phạm pháp hiǹh sư:̣ không xảy ra  

- An ninh trật tự:  Xảy ra 06 vụ: gây rối, đánh nhau, đốt pháo gây mất an 

ninh trật tự, không khai báo tạm trú, vi phạm Luật hôn nhân gia đình, tàn trữ vận 

chuyển công cụ kích điện trên tàu cá, quy phạm quy định nhập ngũ. Công an xã đã 

ra quyết định xử phạt hành chính 09 đối tượng, với số tiền 10.050.000đ, trong đó 

đã thực thi quyết định 8.500.000đ. 

- Trâṭ tư ̣ATGT : xảy ra 04 vụ va quẹt giao thông làm 08 người bị thương, 

trong đó: 04 vụ do công an huyện thụ lý hồ sơ. 

- Trộm cắp tài sản: Không xảy ra 

- Kết quả hoạt động của LLCA: Tổ chức tuần tra vũ trang , an toàn giao 

thông đươc̣ 98 cuôc̣, có 554 lươṭ đ/c tham gia.  

Kết quả: 

Phát hiện 16 trường hợp vi phạm, lập biên bản 20 trường hợp, tạm giữ 10 xe 

mô tô và các giấy tờ có liên quan, vụ việc công an xã đang củng cố hồ sơ xử lý. 

Nhắc nhở 33 trường hợp người dân không đội mũ bảo hiểm, 29 trường hợp 

học sinh cấp 2 điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; 21 trường hợp buôn bán 

lấn chiếm long lề đường; 19 nhóm thanh niên tụ tập đông người về đêm khuya. 

Ra quyết định xử phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm TTATGT đường 

bộ, với số tiền 10.800.000đ, đã thực thi 2.325.000đ. 

Ra quyết định xử phạt hành chính 24 đối tượng về hành vi đánh bạc và vận 

chuyển hàng hóa nhập lậu, với số tiền 36.800.000đ, đã thực thi 35.300.000đ. 

Gọi hỏi răn đe, giáo dục 35 đ/t về ATGT, ma túy, nghi vấn trộm, tù tha, đánh 

bạc….; thử tets nhanh ma túy đá 18đ/t, trong đó: 15 đ/t âm tính, 03 đ/t dương tính. 

Công an xã ra quyết XPHC 03 đ/t, với số tiền 2.250.000đ, đã thực thi 750.000đ.  

Trực đảm bảo tình hình An ninh trật tự -Trật tự an toàn giao thông trên địa 

bàn trước, trong và sau tết Nguyên Đán; các lễ hội và Hội trại tòng quân huyện 

Châu Thành ổn định. 

- Hoạt động TTND: Huy động 192 cuộc với 528 đ/c tham gia công tác tuần 

tra vũ trang kết hợp tuần tra kiểm soát TTATGT-ANTT, trong thực hiện công tác 

có nhiều tích cực đảm bảo xuyên suốt. 

- Mô hình 4+1: hiện đang quản lý 10 đối tượng, áp dụng 01 đ/t.  

- Mô hình phòng chống tội phạm: tiếp nhận 12 nguồn tin từ người dân cung 

cấp. 

- Tổ DCTQ: có 74 tổ dân cư tự quản hoạt động ổn định. 

 

 

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

 

* Mặt được: Diện tích xuống giống và thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông 

Xuân-Hè thu tương đối thuận lợi, tình hình dịch bệnh trên cây trồng xảy ra bệnh 
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khảm lá trên cây mì nhưng không gây thiệt hại đáng kể nông dân tự khắc phục; 

công tác cấp đổi chứng nhận quyền sử dụng đất tương đối đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân; giải quyết tốt công tác hành chính cho người dân; làm tốt công tác chính 

sách, bảo trợ xã hội.  

Tình hình an toàn giao thông không xảy ra, giáo dục và xử lý đúng hành vi 

các đối tượng gây rối tạo được lòng tin cho nhân dân. 

Nguyên nhân: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND 

huyện mà nhất là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ. ngay 

từ đầu năm TT.UBND xã đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết 

HĐND thành kế hoạch của UBND và từ đó đề ra giải pháp cụ thể cho từng thành 

viên của UBND xã phụ trách từng lĩnh vực, hàng tháng, hàng quý tổ chức họp 

đánh giá mặt làm được, chưa được và đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục. 

* Hạn chế: Tình hình trật tự trên địa bàn còn diễn ra như: đá gà, đánh bạc, 

việc chấp hành và thực thi quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Công 

an xã phụ trách chưa cao; do thời tiết thay đổi mưa trái mùa kéo dài nên gây ảnh 

hưởng đến năng suất cây trồng của nhân dân. 

Nguyên nhân: Hình thức nội dung tuyên truyền chưa đa dạng, sinh động nên 

hiệu quả chưa cao. Công tác phối kết hợp giữa xã và ấp đôi lúc chưa đồng bộ. 

 

PHẦN II:  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

 

- Công tác tổ chức bộ máy:  

+ Duy trì thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ đối với cán bộ, công chức. 

 + Duy trì thực hiện công tác CCHC, đảm bảo giờ giấc theo quy định. 

 + Nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của nhân dân, giải quyết 

hành chính đúng quy định của pháp luật, không để những vụ việc tồn động kéo dài. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến GDPL và cải cách TTHC: 

Tăng cường tuyên truyền GDPL, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật 

của quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

và thực hành tiết kiệm chóng lãnh phí. 

Niêm yết công khai và đầy đủ bộ thủ tục hành chính cấp xã, áp dụng tiêu 

chuẩn ISO vào quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 

-  Lĩnh vực kinh tế 

+ Quản lý chặt chẽ tiến độ xuống giống các loại cây trồng, theo dõi tốt dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

+ Tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước về tài nguyên, khoáng 

sản, môi trường. 

+ Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra; phấn 

đấu thu đạt chỉ tiêu các nguồn quỹ trên địa bàn. Cân đối chi đúng theo quy định, 

tiết kiệm đáp ứng được mọi hoạt động của địa phương.  

+ Tiếp tục triển khai công tác xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đăng ký phấn 

đấu đến cuối năm 2018 đạt 03 tiêu chí: tiêu chí 11 (hộ nghèo), tiêu chí 12 (lao động 

có việc làm); tiêu chí 14 (giáo dục). 
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+ Quyết toán dự án hoàn thành 01 công trình đã hoàn thành bàn giao dưa vào 

sử dụng; đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các bước tiếp theo để thi công và giải ngân 

03 công trình đã phân khai vốn đợt 1/2018. 

- Văn hóa xã hội: 

+ Tăng cường công tác quản lý văn hóa. Tiếp tục giữ vững 3/5 ấp văn hóa, 

đăng ký xây dựng 2/5 ấp văn hóa (ấp Trường, ấp Bình Lợi). 

+ Tuyên truyền các ngày lễ, an toàn giao thông và các tin tức của địa phương; 

duy trì hoạt động các câu lạc bộ; tổ chức thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch. 

+ Tiếp tục thực hiện Quyết định 62, Nghị định 56, Quyết định 24 của chính 

phủ và các chế độ chính sách khác, công tác nhân đạo, BTXH cho người già neo 

đơn khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Hướng dẫn đối tượng BTXH theo Nghị định 136. 

Tiếp tục thực hiện theo Thông tư 17 về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ 

nghèo còn dưới 1%. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối 

tượng theo quy định. Nâng cao chất lượng cuộc sống, làm tốt công tác an sinh xã 

hội. 

+ Sinh hoạt hè cho học sinh; chuẩn bi khai giảng năm hoc 2018-2019; duy trì 

sỉ số học sinh các điểm trường, duy trì chuẩn Quốc gia PCGD mần non cho trẻ 5 

tuổi, THCS và Tiểu học. Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%. 

+ Nâng cao tin thần y đức phục vụ nhân dân trong công tác khám, chữa bệnh 

cho nhân dân. Phấn đấu trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt 

trên 95%. Thực hiện tốt các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt công tác 

kiểm tra vệ sinh ATTP không để ngộ độc xảy ra. Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng 0,3%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,9%. Thực hiện tốt công tác bảo 

vệ, chăm sóc bà mẹ trẻ em và công tác kế hoạch hóa gia đình. Phối hợp tuyên 

truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện theo tiêu chí 15 về y tế. 

- Quốc phòng – An Ninh :  

* Quân sự: 

+ Thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân năm 2018 và kế hoạch 

bảo đảm chế độ chính sách, trang phục cho LLDQTT. 

+ Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 

49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ cao điểm các ngày lễ trong 

năm. 

+ Chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ thị 525 của CHT/Bộ CHQS tỉnh. 

+ Bảo đảm trang bị phương tiện kỷ thuật cần thiết và tích cực chủ động tham 

gia phòng chống, khắc phục hậu quả cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả. 

+ Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện tốt các bước tiếp theo cho công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

+ Duy trì xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 

diện; duy trì chế độ bảo quản, quản lý tốt các loại vũ khí trang bị được biên chế. 

* Công an: 

+ Đẩy mạnh công tác tổ chức tuần tra, phòng ngừa tội phạm. 

+ Lập kế hoạch triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội nổi lên trên địa bàn. 

+ Gọi hỏi răn đe các đối tượng nghị vấn, bổ sung hoàn tất các loại hồ sơ. 

+ Giải quyết các loại hồ sơ phát sinh mới vi phạm pháp luật. 
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+ Phối hợp ban ngành tuyên truyền phổ biến rộng về phòng, chống trộm cắp 

tài sản, trộm nóng xe mô tô cho người dân địa phương biết thêm về phương thức 

thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hiện nay.  

+ Tổ chức tăng cường công tác tuần tra vũ trang – kiểm soát đảm bảo an ninh 

trật tự - trật tự an toàn giao thông đảm bảo ổn định trên địa bàn. Giải quyết các vụ 

việc kịp thời, không để có điểm nóng xảy ra, không để trọng án xảy ra. Kéo giảm 

các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển KTXH -XDCB 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                         
- VP.HĐND-UBND huyện;  

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện;                                                                                                          

- Phòng thống kê; 

- Lưu Vt-VP.UBND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

        
.                                            
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