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

    XÃ BIÊN GIỚI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số: 607/BC-UBND                                      Biên Giới, ngày 04 tháng 12 năm 2018 

 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP năm 2018 

và phƣớng hƣớng nhiệm vụ năm 2019 

 

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã Biên Giới về Phát triển 

kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2018. 

Ủy ban nhân dân xã Biên Giới Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

Kinh tế - Văn hóa xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2019 như sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THƢ̣C HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 

 

I/ LĨNH VỰC KINH TẾ:  

1/ Sản xuất nông nghiệp: 

a/ Trồng trọt: 

Tổng diện tích gieo trồng đến ngày 30 tháng 11 năm 2018 là 4.989 ha, đạt 

103,69% so với kế hoạch (4.811ha) so cùng kỳ 5.010,42 ha đạt 99,57%. Trong đó: 

* Cây lúa: 3.650ha đạt 100% so với kế hoạch, so cùng kỳ 3.950 ha đạt 92,41%.  

- Vụ Đông Xuân: là 1.750ha, đạt 100% so với kế hoạch (1.750ha) so cùng kỳ 

1.750 ha đạt 100%. 

- Vụ Hè Thu: là 1.450ha, đạt 100% so với kế hoạch (1.450ha) so cùng kỳ 1.450 ha 

đạt 100%. 

- Vụ Mùa: là 450ha, đạt 100% so với kế hoạch (450ha) so cùng kỳ 750 ha đạt 

60%. 

* Mì 320 ha, đạt 106,67% so với kế hoạch (300ha) so cùng kỳ 230 ha đạt 

139,13%. 

* Mía 582 đạt 126,52% so với kế hoạch (460ha) so cùng kỳ 415,42 ha đạt 

140,10%. 

* Cây hàng năm khác (Đậu, bắp, dưa hấu, hoa màu các loại): 32,5 ha đạt 128,96% 

so với kế hoạch là 25,2 ha, so cùng kỳ 30 ha đạt 108,33%. 

* Cao su trồng mới 3 ha, hiện đang khai thác 301.2 ha. Tổng số cao su hiện có 

trên địa bàn xã 397 ha.  



 2 

* Cây trôm không trồng mới tổng số diên tích hiện có trên địa bàn là 7,5 ha. 

b/ Công tác khuyến nông:   
- Tiến hành lập biên bản nghiệm thu mì trong mô hình sản xuất mì hiệu quả 2018 

(cấp trên hỗ trợ 9 ha cây mì giống) do tỷ lệ mì khảm lá nhiễm trên 60% và bàn giao lại 

cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch khảm lá mì quản lý. 

- Tiến hành kiểm tra số lượng heo được gieo tinh miễn phí trên địa bàn xã và 

nghiệm thu. 

- Tiến hành kiểm tra lại diện tích cây ăn quả trên địa bàn xã. 

- Triển khai thông báo rông rãi ra nhân dân về việc sơ chế nông sản tại nguồn 

trước khi đưa về 3 chợ đầu mối tại TP.HCM. 

c/ Tình hình ngập lụt ảnh hƣỡng do cơn bão số 9: 

Thiệt hại về cây trồng và hoa màu theo số liệu các ấp nắm sơ bộ, lúa 457 ha; hoa 

màu 1,8 ha (mất trắng). 

2. Thú y: 

Tổng đàn gia súc gia cầm: Trâu bò: 645 con; Heo 401 con; gà 2.098 con; Vịt 

1.034 con (trang trại: 11.700 con); Chó 725 con, ngan 481. 

- Công tác tiêm phòng: 

+ H5N1: Đợt 1: 10.300 liều; Đợt 2; 2.750 con; 

+ LMLM trâu, bò: Đợt 1: 450 liều; Đợt 2; 450 con; 

+ THT trâu, bò: 380 liều 

- Công tác tiêu độc sát trùng: Đợt 1 cấp thuốc 180 hộ/18 lít; Đợt 2 cấp thuốc 220 

hộ/22 lít. Đợt 3 cấp thuốc 220 hộ/22 lít. 

- Công tác điều trị:  

+ Bệnh thông thường: 182 con heo; 75 con trâu, bò 

+ Chó 26 con 

3. Địa chính: 

+ Chuyển mục đích: 06 trường hợp. 

+ Cấp đổi: 67 trường hợp, diện tích: 177.643,7 m
2
 

+ Cấp mới: 40 trường hợp, diện tích: 125.229 m
2 

- Xác nhận nhà ở hợp pháp: 22 trường hợp. 

- Xác nhận quyền sở nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 03 trường hợp: 403,1m
2
. 

- Công tác TNMT: Tiếp nhận và xử lý 01 trường hợp.  

- Khoáng sản: có 01 trường hợp vị phạm. 

4/ Taøi chính-Thueá:  

a/ Taøi chính: 

*Tài chính: 

Tổng thu: 6.802.552.000   
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Tổng chi: 6.392.302.000   

*Chợ:  

Tổng thu: 153.333.000 đồng; trong đó: phí lệ phí: 20.486.000 đồng; 

b/ Thueá:  

Lũy kế từ đầu năm đến 30/11/2018: 759.472.650/605.000.000đ đạt 125,53% chỉ 

tiêu. 

+ Thuế GTGT: 214.186.450 đ 

+ Môn bài: 26.100.000 đ 

+ Tài nguyên: 253.648.000 đ 

+ Phí lệ phí: 73.914.000 đ 

+ Thu khác: 186.921.000 đ 

+ Thuế phi NN: 4.703.200 đ 

5/ Xây dựng cơ bản: 

- Nạo vét Tầm Du (Cầu Đương) ấp Tân Định xã Biên Giới phân khai vốn là: 

440.000.000đ đã giải ngân được 387.051.000đ. 

- Nạo vét kênh BG 7 ấp Rạch Tre xã Biên Giới phân khai vốn là: 340.000.000đ đã 

giải ngân được 340.000.000đ. 

Thực hiện dự án heo từ nguồn vốn phát triển sản xuất có 10 hộ nghèo và cận 

nghèo tham gia tổng vốn 109.000.000 đồng. 

6/ Xây dựng nông thôn mới: 

Tổ chức tuyên truyền ra dân được 05 cuộc, có 280 người dự.  

Tổng tiêu chí đạt được 13 tiêu chí (1,3,4,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19); gồm 21 chỉ 

tiêu (1.1; 3.1 và 3.2; 4.1 và 4.2; 7; 8.1, 8.2 và 8.3; 9.1 và 9.2; 12; 13.2; 14.1 và 14.2; 

15.2; 16; 18.5 và 18.6; 19.1 và 19.2). 

Đã có quyết định: tiêu chí 1(1.1); tiêu chí 7; tiêu chí 8 (8.1;8.2;8.3); tiêu chí 14 

(14.1;14.2); tiêu chí 15 (15.2); tiêu chí 16; tiêu chí 18 (18.5); tiêu chí 19 (19.2). 

II/ VĂN HÓA XÃ HỘI: 

1/ Thöông binh xaõ hoäi:  

* Công tác lao động, việc làm: 

Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 246/120 lao động, tỷ lệ là 205 % (Kế hoạch 

của UBND xã).   

* Công tác chăm lo gia đình chính sách: 

Số đối tượng quản lý: 42 đối tượng; tăng 01 (Người HĐKC bị nhiễm CĐHH). 

Sửa chữa 02 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 75.000.000đ. 

Cấp kinh phí trợ cấp một lần đối tượng tham gia kháng chiến nhiễm CĐHH Số 

tiền 5.394.000đ. 
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 Cấp kinh phí trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến 

được tặng bằng khen theo QĐ 24/2016/QĐ-TTg, ngày 14/6/2016 của thủ tướng chính 

phủ số tiền: 1.210.000đ. 

 Cấp kinh phí điều dưỡng tại gia đình cho 6 đối tượng GĐCS , tổng số tiền : 

6.660.000đ. 

Cấp trợ cấp ưu đãi giáo dục cho con thương binh số tiền: 250.000đ. 

Cấp kinh phí trợ cấp một lần mai táng phí 1 đối tượng, số tiền 18.445.000đ. 

* Công tác bảo trợ xã hội: 

- Số đối tượng quản lý: 83 người 

* Công tác giảm nghèo: 

- Số liệu hộ nghèo 2018: 90 hộ/281 khẩu. Trong đó: 

+ Hộ nghèo: 38 hộ/102 khẩu. 

+ Hộ cận nghèo: 52 hộ/179 khẩu, tỷ lệ giãm nghèo 3,18% (huyện giao 1%, kế 

hoạch giãm trên 0,5%).   

UBND tỉnh Tây Ninh tặng 114 đầu thu ti vi cho hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số 

tiền: 57.000.000đ. 

  Tỉnh, huyện hỗ trợ xây 11 căn nhà ĐĐK 40.000.000đ/căn với Tổng số tiền 

440.000.000đ (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng). 

   Xã vận động xây 2 căn nhà ĐĐK 01căn 35.000.000đ, 01 căn 40.000.000đ Tổng 

số tiền 75.000.000đ (bảy mươi lăm triệu đồng). 

 Cấp kinh phí trợ giá trợ cước cho hộ nghèo năm 2017, 75 hộ/204 khẩu, 

80.000đ/khẩu số tiền: 16.320.000đ. 

Cấp tiền điện cho 75 hộ nghèo năm 2018, Tổng số tiền: 55.800.000đ. 

Cấp tiền điện cho 43 hộ cận nghèo năm 2018, Tổng số tiền: 15.480.000đ. 

Cấp tiền điện truy chênh lệch năm 2017 (từ ngày 1/12 -31/12/2017) cho 127 hộ 

nghèo 49.000đ lên 51.000đ, Tổng số tiền: 254.000đ. 

* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 

- Tổng số trẻ em: 1.177; Trong đó: trẻ em dưới 6 tuổi 471 và trẻ em từ 6 - 16 tuổi 

748. 

 - Số thẻ BHYT được cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi: 433. 

Nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6: Đưa 10 em học sinh về huyện dự diễn 

đàn tháng hành động vì trẻ em nhận 10 phần quà , 350.000đ/phần tổng số tiền  

3.500.000đ. 

Kinh phí cho các em tham gia hội thi hoa phượng đỏ huyện Châu Thành năm 

2018 là: 19.500.000 đồng/20 em tham gia . Trong đó : Ngân sách : 18.000.000 đồng; 3 

điểm trường đóng góp mỗi điểm trường là 500.000đ: Tổng 1.500.000đ. 
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Nhân dịp tết trung thu : UBND xã vận động mạnh thường quân số tiền 

21.620.000đ tặng quà và tổ chức tết trung thu cho 806 em. 

* Công tác tệ nạn xã hội: 

- Số đối tượng có hồ sơ quản lý (còn hiệu lực) ma túy 12 và mại dâm 0. 

* Công tác khác :  

Nhân dịp Mừng Đàng – Mừng Xuân năm 2018 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 

năm; được sự quan tâm của Đảng – Nhà nước chính quyền các cấp, các cơ quan ban, 

ngành, các tổ chức Hội từ thiện trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi tặng quà gia đình chính 

sách, hộ nghèo. Tổng cộng: 1.891 phần quà. Tổng trị giá thành tiền 793.600.000đ.  

Đoàn đại biểu HĐND Thành phố HCM hỗ t rợ xây công trình nước sạch 

500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng). 

Nguồn ngân sách:  

+UBND Tỉnh hỗ trợ tiền tết cho 75 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo, 31 hộ nghèo của 

Tỉnh (mức sống trung bình) Tổng số tiền: 105.200.000đ (Một trăm lẻ năm triệu hai trăm 

nghìn đồng);  

+Tỉnh ủy hỗ trợ tiền tết cho 15 hộ dân di cư từ campuchia về Việt Nam thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo, Tổng số tiền: 9.400.000đ;  

+UBND Tỉnh hỗ trợ tiền tết cho 156 đối tượng GĐCS, người có công, 

600.000đ/đối tượng, Tổng số tiền: 93.600.000đ (Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn 

đồng);  

+Trung Ương hỗ trợ tiền tết cho 82 đối tượng GĐCS, người có công, 

200.000đ/đối tượng, Tổng số tiền: 16.400.000đ (Mười sáu triệu bốn trăm nghìn đồng);  

+UBND huyện thăm và tặng 2 phần quà cho 2 gia đình chính sách, 

500.000đ/phần, Tổng số tiền: 1.000.000đ;  

+Tỉnh hỗ trợ kinh phí họp mặt cho 148 đối tượng, 100.000đ/đối tượng, Tổng số 

tiền: 14.800.000đ. 

Nhân dịp lễ 27/7/2018:  

+UBND xã tổ chức họp mặt GĐCS nhân dịp lễ 27/7/2018 với tổng số tiền 

8.000.000đ (Tám triệu đồng, kinh phí vận động);  

+UBND xã thăm và tặng 03 phần quà cho 03 hộ GĐCS 500.000đ/phần, Tổng số 

tiền: 1.500.000đ;  

+Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu thăm và tặng 02 phần quà cho 02 hộ GĐCS 

500.000đ/phần Tổng số tiền: 1.000.000đ;  

+Tặng 47 phần quà của Chủ tịch nước cho thân nhân gia đình thờ cúng Liệt Sĩ 

200.000đ/phần (tiền mặt), Tổng số tiền: 9.400.000 (chín triệu bốn trăm nghìn đồng);  
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+Tặng 35 phần quà  của Chủ tịch nước cho đối tượng chính sách hưở ng trợ cấp 

hàng tháng 200.000đ/phần, Tổng số tiền: 7.000.000 (Bảy triệu đồng);  

+Cấp tiền trợ cấp một lần năm 2018 cho 50 đối tượng thờ cúng liệt sĩ , 500.000đ/ 

đối tượng Tổng số tiền: 25.000.000 (Hai mươi lăm  triệu đồng). 

2/ Văn Hóa Xã Hội: 

Công tác quản lý văn hóa: Tổ chức kiểm tra liên ngành các hoạt động văn hóa 

và dịch vụ internet lập biên bản nhắc nhở hoạt động đúng giờ theo quy định. 

Công tác tuyên truyền: 100 nội dung, 415 cuộc. 

Công tác trang trí: 38 băngrol 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa:  

Đăng ký gia đình văn hóa 1.107/1.210 hộ đạt 91,48%. Trong đó dân tộc 64 hộ đạt 

100%. Công nhận gia đình văn hóa 857 hộ đạt 77,4%, trong đó dân tộc 62 hộ đạt 96%. 

Kết quả xét công nhận ấp văn hóa: 3/4 ấp đạt 75%. 

Đăng ký, công nhận “Chợ trật tự vệ sinh an toàn” 01 chợ. 

Đăng ký công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa” 7 đơn vị. 

Cơ sở đăng ký, được công nhận danh hiệu “cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh” 

01 cơ sở. 

* Hoạt động trung tâm VHTT&HTCĐ: 

Phối hợp các ngành tổ chức được 20 chuyên đề tuyên truyền, cập nhật kiến thực 

kĩ năng cho người dân có 728 lượt người tham gia. 

Thực hiện công tác luân chuyển sách thư viện xã với thư viện huyện đúng định 

kỳ. 

Tỷ lệ người dân tham gia thể dục thể thao: 30% 

Công tác VHVN: 4 câu lạc bộ đờn ca tài tử của 4 ấp hoạt động đúng định kỳ. 

TDTT: tổ chức giao lưu 09 trận, tổ chức giải bóng đá mini 6 trận, 3 trận bóng 

chuyền và đưa vận động viên tham gia giải huyện đúng thời gian tổ chức. 

3/ Y tế - DS: 

- Tổng số lần khám chữa bệnh:  4.163/4.136 lượt đạt 100,6%. Trong đó: Khám 

BHYT: 2.785 lượt; Trẻ em < 15 tuổi: 146 lượt; Đông y: 1.331. 

- Phòng chống dịch bệnh: Sốt xuất huyết dengu: 03; Tay chân miệng: 07. 

- Tiêm CMR: Trẻ em < 1 tuổi tiêm ngừa đầy đủ:  59; Phụ nữ có thai tiêm uốn ván 

2+: 34. 

- KHHGĐ: Số dân: 4.136/2.096 Nữ; Khám phụ khoa: 246; Điều trị phụ khoa: 90; 

Bao cao su: 50 người; Viên tránh thai: 18 người; Thuốc tiêm tránh thai: 05 người. 

- Trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng: 45 đạt 13.3%;  

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 

sạch: có 883/1.026 hộ đạt 86%.  



 7 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định: có 

913/1.026 hộ đạt 88,98%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là: 3.148/4.031 người đạt 78.09% (số liệu do 

BHXH huyện cung cấp đến tháng 11 năm 2018). 

- Gia tăng dân số: 1% 

- Giãm tỷ lệ sinh: <16% 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 100% 

4/ Giáo dục: 

Trường mẫu giáo: Tổng số học sinh: 212 HS, tổng số giáo viên: 17 người; tổng số 

lớp 8 lớp/8 phòng học. 

Trường tiểu học Biên Giới: Tổng số học sinh: 461 HS/218 nữ, tổng số giáo viên : 

36 người; tổng số lớp 21 lớp/21 phòng học. 

Trường THCS Biên Giới: Tổng số học sinh: 263 HS/143 nữ, tổng số giáo viên: 24 

người; tổng số lớp 8 lớp/10 phòng học. 

Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; TS trẻ  86/41nữ; ra học mẫu 

giáo và hoàn thành chương trình mầm non 86/41nữ;  đạt tỉ lệ 100%. 

Kết quả xóa mù chữ và chống tái mù chữ; TS người trong độ tuổi 15 – 35: 

1414/692 nữ số người biết chữ 1409/689 nữ; đạt tỉ lệ 99,64 %. 

Phổ cập giáo dục tiểu học; TS trẻ 11-14 tuổi: 260/142 nữ; TS trẻ 11-14 tuổi hoàn 

thành chương trình tiểu học 240/138 nữ; đạt tỉ lệ 92,3%. 

Thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; TS 15 -18 tuổi: 201/106 nữ; tốt 

nghiệp trung học cơ sở 168/92 nữ; đạt tỉ lệ 83,6%. 

5/ Công tác cải cách hành chính: 

Luôn được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của công chức trực giải 

quyết hành chính, đáp ứng kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho dân trong ngày. 

Kết quả từ 15/12/2017 đến ngày 29/11/2018 đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính như sau: 

- Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa: 139 thủ tục. 

- Tiếp nhận TTHC theo cơ chế một cửa. 

+ Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận: 1.287 hồ sơ 

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 1.276 hồ sơ 

+ Số lượng hồ đang giải quyết: 03 hồ sơ 

+ Số hồ sơ đã hũy: 8 hồ sơ 

+ Số hồ sơ bổ sung: 01 hồ sơ 

+ Số hồ sơ quá hạn: 08 hồ sơ. 

6. Công tác thu quỹ: 

Quỹ vì người nghèo năm 2018: 50.000.000/40.000.000đ đạt 125%. 

Quỹ phòng chống thiên tai: 4.334.0000 đồng. 
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7. Tôn giáo, Dân tộc:  

+ Số liệu tôn giáo: tổng cộng 386 hộ, 1.780 người/877 nữ; trong đó: Phật giáo 

305 hộ 1.217 phật tử/594 nữ; Cao đài 84 hộ 304 tín đồ/125 nữ; Thiên chúa 97 hộ 259 

giáo dân/158 nữ.   

Tổng số chức sắc: Chánh trị sự 01 người; Phó chánh trị sự 6 người/4 nữ; Thông 

sự 6 người/3 nữ. Nữ chức sắc: không có. 

+ Dân tộc: Toàn xã có 1.212 hộ, 4.407 người, trong đó, dân tộc thiểu số (DTTS) 

có 74 hộ với 839 người, chiếm tỷ lệ 19% so với dân số toàn xã, gồm các dân tộc: Khmer 

64 hộ với 276 người, Hoa 08 hộ với 56 người, Dân tộc khác 02 hộ với 03 người. 

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS, nên các 

chương trình dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống, vật chất 

và tinh thần của đồng bào DTTS ngày một nâng lên. 

III/ QUOÁC PHOØNG - AN NINH - TÖ PHAÙP: 

1/Quốc phòng: 

+ Tình hình an ninh biên giới: 

Ngoại biên:  

Lúc khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/02/2018 tại khu vực cột mốc 138 thuộc ấp Tà Xúa, 

xã Đôn đối diện ấp Tân Định xã Biên Giới, Trung đoàn bộ binh 718 quân đội hoàng gia 

Campuchia tiến hành ủi đường vành đai biên giới.  

Vào ngày 26/10/2018 phía Campuchia dùng xe máy móc làm đường vành đại biên giới 

từ cột mốc 135 đến cột mốc 136.3 thuộc địa bàn ấp Tân Định. 

Phía Campuchia tổ chức bầu cử Quốc hội khóa VI năm 2018. 

Biên giới: 

Xảy ra 05 vụ cháy mía ở ấp Tân Long (4 vụ), làm thiệt hại 26,3 ha của 9 hộ dân 

thuộc ấp Tân Long và nông trường công ty Hải Vy, ở ấp Tân Định xảy ra (1 vụ) làm 

thiệt hại 10 ha mía. Hiện chưa xác định rõ nguyên nhân. 

Bộ Quốc Phòng tổ chức thi công đường vành đai Biên Giới từ ngã tư đồn Biên phòng 

Vàm Trảng Trâu đi Tân Định. 

- Tuần tra đêm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, ấp được 01 cuộc 04 đ/c tham gia kết 

quả: không phát hiện vi phạm. 

- 1vụ vào ngày 17/10/2018, có 03 người dân Việt Nam Trần Minh Tuấn, sinh năm 

1985; Dương Quốc Việt, sinh năm 1994, cùng ngụ ấp Thành Tây, Thành Long, Châu 

Thành, Tây Ninh và Đinh Thị Hương, sinh năm 1992, ngụ ấp Phước lợi, Phước vinh, 

Châu Thành, Tây Ninh) qua phía CPC để buôn bán trái cây. Khi đi ngang qua khu vực 

xã Mìa Ria, huyện Romeas Heak, tỉnh Svay Rieng, CPC thì bị 02 người dân CPC chặn 

đánh, bị lấy 01 túi xách (trong đó, có 10.000.000 đồng tiền Việt Nam, 200.000 tiền Rial 

và 02 điện thoại di động). Ngày 09/11/2018 phía CPC bắt ông Châu Văn Tốt ngụ ấp Tân 

Long và 02 người CPC để điều tra làm rõ. 
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+ Công tác tham mƣu: 

- Tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2017 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2018 cho LLDQ đúng thời gian quy định. 

- Tham mưu UBND xã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công 

với cách mạng nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất và quan tâm chăm lo tết cho LLDQ 

xã, ấp. 

- Tham mưu hội đồng NVQS xã chỉ đạo các thành viên hội đồng NVQS thực hiện tốt 

các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. 

- Tham mưu Đảng ủy-UBND xã, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo LLDQ 

xã thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương năm 2018.  

- Tham mưu hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh cử cán bộ thuộc đối tượng 4 tham 

gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng ở huyện. 

- Tham mưu UBND xã kiện toàn hội đồng GDQP &AN, hội đồng NVQS, Ban chỉ đạo 

phòng không nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, Ban chỉ đạo liên ngành làm công tác 

dân vận. 

- Tham gia hội đồng chính sách tổ chức xét duyệt các hồ sơ theo quyết định 62,49 của 

thủ tướng chính phủ. 

+ Nhiệm vụ SSCĐ và phòng thủ. 

- Triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ cao điểm 72 năm ngày thành lập quân đội 

nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và noel, tết dương lịch năm 2018 và cao 

điểm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản 3/2 (03/2/1930-03/2/2018) tết Nguyên Đán Mậu 

Tuất, lễ 30/4, 1/5, 19/5, 19/08 và triển khai kế hoạch SSCĐ xử lý tình huống Bầu cử Quốc Hội 

CPC cho LLDQ thuộc quyền. 

- Cử 03 đ/c tham gia lớp tập huấn về công tác tham mưu, xây dựng văn kiện SSCĐ theo 

thông tư 108. 

- Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ tại đơn vị và 2 chốt bảo vệ 

an toàn cao điểm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, bảo vệ an toàn cao điểm Hội nghị 

diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN, bảo vệ hội nghị TW8 (khóa XII) và kỳ họp quốc hội 

thứ 6 (khóa XIV) năm 2018 tại Hà Nội. 

- Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ tại đơn vị và 2 chốt 

- Tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ tại chổ cho LLTT xã và 2 chốt. 

- Phối hợp với Công an, Biên phòng tuần tra trên tuyến biên giới được 169 cuộc 

với 529 lượt DQ tham gia. Góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn 

xã. 

+ Công tác xây dựng lực lƣợng: 

LLDQ: 

Công tác xây dựng lực lượng dân quân luôn được chú trọng trong năm Ban CHQS 

xã tham mưu UBND xã đề nghị Ban CHQS huyện ra Quyết định bổ nhiệm 1 đ/c cán bộ 
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tiểu đội trưởng dân quân thường trực, đã giải quyết cho 16 đ/c hoàn thành nhiệm vụ trở 

về địa phương, giải quyết cho nghỉ việc trước thời hạn 6 đ/c, kết nạp mới 22đ/c. Đến nay 

toàn xã đã có 118/118 đ/c đạt 2,41% so với tổng dân số xã, được biên chế thành 2 trung 

đội, 10 tiểu đội, 1 khẩu đội và 34 tổ. Theo kế hoạch xây dựng lực lượng 2016-2020. 

Lực lượng DBĐV: 

- Báo cáo chất lượng chính trị trong lực lượng DBĐV, rà sót đăng ký, quản lý, sắp 

xếp đưa vào biên chế đúng thành phần, đưa 6 đ/c hạ sĩ quan DBĐV tập trung huấn luyện 

tại trường QS Tỉnh thời gian 15 ngày theo lệnh động viên của Ban CHQS huyện. 

- Tiếp tục quản lý quân nhân dự bị hoàn thành NVQS trở về địa phương. Tổng số 

quân nhân dự bị hiện có là 137/8 sĩ quan. 

Công tác tuyển quân: 

Triển khai thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ 

đạt chỉ tiêu trên giao, kết quả giao quân 12/12 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức hội 

trại tòng quân trang trọng, chu đáo, các hoạt động trại đa dạng phong phú, tạo sân chơi 

lành mạnh bổ ích cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ kết quả đoạt giải nhì toàn trại, đồng 

thời tiếp đón 11 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo an 

toàn tiết kiệm. Chuẩn bị tốt các bước tuyển chọn gọi công Dân nhập ngũ năm 2019, đến 

nay Hội đồng NVQS xã đã đưa 28 thanh niên đủ điều kiện khám. Kết quả đủ sức khỏe 

nhập ngũ 16/28 đạt 57,14%.  

+ Công tác huấn luyện. 

Chuẩn bị cở sở vật chất, để ra quân huấn luyện lực lượng dân quân năm 2018 

Cử cán bộ CHT, CHP, CTVP, bT, aT tham gia tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của 

tỉnh và huyện. 

Thực hiện theo Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 28/01/2016 của Bộ Quốc 

Phòng và các Hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện về tổ chức xây dựng hệ 

thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cho các đối tượng Dân quân. Ban CHQS xã 

xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện từ tháng 3 đến tháng 11 trình Ban 

CHQS huyện phê duyệt, tổ chức huấn luyện cho dân quân thường trực xã quân số tham gia 

30/31 đ/c đạt 96,77%. Thời gian huấn luyện là 480 giờ trong đó: Chính trị 48 giờ, quân sự  116 

giờ, hậu cần 20 giờ, phòng thủ dân sự 20 giờ, kỹ thuật 16 giờ, chiến thuật 204 giờ, điều lệnh 24 

giờ, võ chiến đấu DQ 08 giờ, thể lực 20 giờ phòng hóa 4 giờ, huấn luyện dân quân năm thứ 

nhất quân số tham gia 32/32 đạt 100% thời gian huấn luyện 120 giờ, huấn luyện dân quân tại 

chổ quân số tham gia 26/28 đ/c đạt 93,85% thời gian huấn luyện 56 giờ. huấn luyện dân quân 

cơ động quân số tham gia 28/31 đ/c đạt 90,32% thời gian huấn luyện 96 giờ. Nội dung huấn 

luyện theo tiến trình biểu được Ban CHQS huyện phê duyệt. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu 

cầu có 70 -75 % khá giỏi. 
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Tổ chức huấn luyện nâng cao cho LLDQ để tham gia Hội thao cấp huyện. Đưa 08 

VĐV tham gia Hội thao quốc phòng. Kết quả đơn vị đạt giải 03 cá nhân võ chiến đấu 

dân quân. 

Tổ chức huấn luyện nâng cao cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, thứ hai quân 

số 30/30 đ/c (DQ năm thứ nhất là 16đ/c, DQ năm thứ 2 là 14 đ/c) thời gian huấn luyện 

là 80 giờ để tham gia kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng AK. Kết quả đơn vị đạt yêu cầu. 

Công tác giáo dục QP-AN: 

Tham mưu Hội đồng GDQP&AN xã xây dựng kế hoạch năm 2018, nắm chắc các 

đối tượng chưa bồi dưỡng, các hộ dân sinh sống cặp tuyến biên giới báo cáo Hội đồng 

GDQP&AN huyện, trong năm đã đưa 2 đ/c thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến 

thức Quốc phòng- An ninh tại Trường quân sự Tỉnh, 3 đ/c thuộc đối tượng 4 tham gia 

bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh tại Huyện. Đến nay đã bồi dưỡng được 

166đ/c (trong đó 5đ/c thuộc đối tượng 3, đối tượng 4 là 116đ/c trong các tôn giáo 8đ/c 

và 36 chủ hộ biên giới) chưa bồi dưỡng là 6đ/c thuộc đội tượng 4 (trong đó có 2 đ/c đại 

biểu HĐND) và 12 chủ hộ biên giới. 

Hoàn chỉnh kế hoạch công tác quốc phòng - địa phương, dân quân, GDQP-AN 

trình Ban CHQS huyện phê duyệt. 

2/ Công an: 

* Tình hình ANBG: xảy ra 5 vụ không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 

2017. 

- Xảy ra 03 vụ cháy mía tăng 02 vụ so với năm 2017. Thiệt hại 17,9 ha (chưa rỏ 

nguyên nhân).  

- Ngày 06/02/2018 xảy ra 01 vụ trâu, bò dân CamPuChia chăn thả, qua Việt Nam 

ăn phá lúa của anh Hồ Văn Hiền ngụ ấp Tân Long xã Biên Giới. Công an xã phối hợp 

với Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu tổ chức hòa giải hai bên. Qua hai bên thương 

lượng gồm có đại diện chính quyền Cam Pu Chia ông Som chan Thi chức vụ: Đồn Phó 

B2, bà Mơi Quan Na là chủ của đàn trâu. Kết quả thương lượng hai bên thống nhất hòa 

giải tại chổ (bồi thường thiệt hại 150.000đ Ria). 

- Ngày 19/8/2018 đối tượng MiaSươnl SN 2006, ngụ xã Đôn CPC, xuống khu vực 

tổ 5 ấp Tân Long trộm củ mì của ông Nguyễn Văn Quân sinh năm 1966, sau đó bị chủ 

mì phát hiện báo Công an xã, CAX mời đối tượng về trụ sở làm việc, phối hợp với Đồn 

BP 839 mời chính quyền và lực lượng vũ trang CPC xã Đôn sang bảo lãnh đối tượng về 

giáo dục. 

* Tình hình ANCT: Ổn định 

* Tình hình ANTT:  

Vụ việc có dấu hiệu hình sự: xảy ra 03/02 vụ tăng 01 vụ so với năm 2017, trong 

đó 02 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. 
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Vụ việc vi phạm hành chính xảy ra 19/24 vụ giảm 05 vụ so với năm 2017.Công 

an xã ra quyết định và tham mưu UBND xử phạt VPHC là 29 đối tượng tổng số tiền 

36.400.000đ, cảnh cáo 01 đối tượng.  

Công tác đấu tranh, Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội: 

Tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT được 231 cuộc có 1.088 lượt CBCS tham gia. Kết 

quả: ra quyết định xử phạt 29 trường hợp vi phạm hành chính. 

Công tác phối hợp: 

- Tổ chức công tác phối hợp 3 lực lượng 98 cuộc. Kết quả giải quyết 15 trường 

hợp, lập hồ sơ gọi hỏi răng đe 25 đối tượng. 

Tình hình trật tự an toàn giao thông:  

Tai Nạn Giao thông: Xảy ra 03/01 vụ tăng 02 vụ so với năm 2017, làm chết 01 

người, bị thương 02 người, công an huyện thụ lý.    

Công an xã tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên điạ bàn xã được 62 

cuộc có 250 lượt Đ/c tham gia.  

Làm việc 03/10 hộ dân có hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường giảm 07 hộ 

so với năm 2017. Lập biên bản cho làm cam kết tháo gở đúng theo quy định.  

Đường thủy: Ổn định. 

Công tác quản lý hành chính:  

Thực hiện Luật cư trú, Công an xã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đúng quy định, 

không còn hồ sơ tồn động. Cụ thể: 

- Đăng ký thường trú khai sinh 64 k. 

- Chuyển đến ĐKTT 02 hộ; 16 k, 

- Chuyển đi: 29 k 

- Tách lập hộ mới: 08 hộ, 11 k 

- Chết xóa đăng ký thường trú: 13 k. 

- Đổi sổ HK 28 trường hợp 

- Mất HK cấp lại 15 trường hợp 

- Điều chỉnh, bổ sung thông tin 158 trường hợp. 

- Phối hợp Phòng PC 64 công an Tây Ninh và đội QLHC công an huyện Châu 

Thành cấp đổi, làm mới căn cước công dân được 72 trường hợp. 

- Mời làm việc 02 hộ dân có hành vi sang chiết ga trái phép, cho cam kết không 

tái phạm. 

Công tác phong trào:  

- Sinh hoạt định kỳ đối với mô hình toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm 

định kỳ ở 04 ấp, và mô hình đồng bào Khmer ấp Bến Cầu tự phòng, tự quản về ANTT, 

thông qua đó tuyên truyền về công tác phòng chống các loại tội phạm, công tác phòng, 

chống cháy nổ và công tác đảm bảo TTATGT thông qua cuôc họp định kỳ được 50 cuộc 

có trên 1.161 lượt người tham dự. 
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- Kết quả hoạt động của mô hình Camera: hỗ trợ làm rỏ 02 vụ tai nạn giao thông. 

- Tổ chức họp cũng cố 05 đội tuần tra nhân dân, duy trì công tác huy động trực 

sẵn sàng chiến đấu và tham gia tuần tra truy quét. 

- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, trên loa lưu động 15 lượt 

thời lượng 450 phút. 

Công tác củng cố xây dựng lực lƣợng Công an xã:  
- Tham mưu UBND xã miễn nhiệm 03 chức danh Công an viên, bổ nhiệm 03 

chức danh Công an viên. 

Hiện lực lượng Công an xã biên chế: 13/14. (Thiêú 01 Trưởng CA) 

3. Tƣ pháp: 

- Công tác xây dựng, góp ý, rà soát VBQPPL: 

+ Tổng số văn bản được rà soát: 01 văn bản. Trong đó: 

 Nghị quyết HĐND xã 01 văn bản, QĐ của UBND xã 00 văn bản. Kết quả văn 

bản đã rà soát đến nay;  văn bản hết hiệu lực 0, văn bản hết hiệu lực một phần 0 văn bản, 

sữa đổi bổ sung 0 văn bản, còn hiệu lực 1 văn bản. 

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL xã 

tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 10 cuộc, có 512 người dự;  

- Công tác phục vụ tủ sách pháp luật: Có 13 người đến mượn đọc, tham khảo 

- Công tác hòa giải: Tiếp nhận và đưa ra hòa giải 08/08 đơn, thành 05, không 

thành 03. 

- Công tác hộ tịch: 

- Ñaêng kyù khai sinh: 255 tröôøng hôïp, 123 nữ. 

+ Ñaêng kyù khai tö: 20 tröôøng hôïp. 

+ Ñaêng kyù keát hoân: 32 ñoâi. 

+ Nhận cha, mẹ, con: 5 trường hợp 

+ Cải chính: 01 trường hợp 

+ Bổ sung hộ tịch: 13 trường hợp 

+ Xác nhận tình trạng hôn nhân: 116 trường hợp (30 kết hôn trong nước; 02 với 

người nước ngoài; 84 bổ sung các hồ sơ khác). 

+ Trích lục hộ tịch bản sao: 509 trường hợp 

- Công tác chứng thực: 1.965 trường hợp. Trong đó 

+ Chứng thực chữ ký: 122 trường hợp 

+ Chứng thực sao y: 1.601 trường hợp 

+ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ: 75 trường hợp 

+ Hợp đồng tặng cho QSDĐ: 26 trường hợp 

+ Chứng thực thế chấp QSDĐ: 04 trường hợp 

+ Văn bản phân chia tài sản: 17 trường hợp 
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+ Hợp đồng Thuê đất: 05 trường hợp 

+ Thừa kế: 02 trường hợp  

+ Thỏa thuận nhập tài sản: 13 trường hợp 

4. Công tác đối ngoại: 

Tặng quà cho học sinh nghèo người Campuchia: 250 phần quà, 150.000 

đồng/phần; hỗ trợ chính quyền xã Đôn 5.000 viên gạch, 770 đồng/viên; Hỗ trợ công tác 

bầu cử Thượng nghị viện Campuchia 210 lít xăng, 21.000 đồng/lít. Tổng cộng số tiền: 

45.760.000 đồng. Nguồn kinh phí vận động mạnh thường quân và kinh phí đối ngoại. 

*ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
Phát triển kinh tế của xã tuy có tăng trưởng, nhưng chưa thật sự bền vững, cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch còn chậm. Chưa theo kịp diễn biến của thị trường như: giá cả nông 

sản, vật tư nông nghiệp, xăng, dầu không ổn định. Tình hình sâu bệnh, dịch bệnh thời 

tiết không thuận lợi trong sản xuất, tình hình thiên tai, ngập lụt ... nên còn gặp nhiều khó 

khăn. (có phụ lục kèm theo) 

1. Lĩnh vực trồng trọt còn mang tính tự phát, thiếu bền vững, tiến độ thu hoạch và 

xuống  giống các vụ chậm không đồng loạt ảnh hưởng năng suất do thời tiết và dịch 

bệnh. 

Chăn nuôi năm 2018 nhìn chung tương đối ổn định. 

2. Tai nạn giao thông còn xãy ra, tệ nạn xã hội giãm, công tác phối hợp thực hiện 

tương đối tốt;  

3. Công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng thủ tục còn 

một số bất cập chưa áp dụng được hết bộ thủ tục hành chính. 

* Nguyên nhân  

Chủ quan:   

Sự phối hợp hoạt động của các ngành đôi lúc chưa đồng bộ, một số ngành chưa 

chủ động tham mưu và phối hợp thực hiện các công việc theo chức năng.  

Nhân dân sản xuất còn chạy theo thị trường, chưa thật sự phát triển bền vững, giá 

cả chưa thật sự bình ổn, nhất là giá vật tư phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.  

Mô hình liên kết 4 nhà thực hiện trên địa bàn xã chưa hiệu quả. 

Khách quan:  

Do ảnh hưỡng thời tiết không thuận lợi ảnh hưỡng trực tiếp đến năng suất cây 

trồng nhất là bệnh khãm lá mì, tình hình thiên tai, mưa bão gây thiệt hại rất lớn cho 

người dân. 

Một số hộ dân không cố gắng phấn đấu, thiếu sự tư lực vươn lên, chỉ trong chờ 

vào sự hổ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. 

PHẦN II: 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết 

HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên cơ sở những thành tựu đạt được trong năm 2018; Ủy 

ban nhân dân xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019 như sau:  

I. KINH TẾ:  

1/ Sản xuất nông nghiệp: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết 

HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên cơ sở những thành tựu đạt được năm 2018; Ủy ban 

nhân dân xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019 như sau:  

Kết hợp cùng các ngành chức năng có liên quan thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong năm phấn đấu sản xuất hết diện tích 

đất nông nghiệp nâng tổng diên tích các loại cây trồng lên 4.820 ha, cụ thể như sau:  

Tổng diên tích gieo trồng cây lúa là 3.650 ha, sản xuất 3 vụ trong năm, trong đó: 

Vụ Đông xuân 1.750 ha, năng suất từ 6-7 tấn/ha; vụ Hè thu 1450 ha, năng suất từ 5-6 

tấn/ha; vụ Mùa là 450 ha, năng suất từ 5-5,5 tấn/ ha. 

Mía giữ nguyên diện tích đất mía hiện có 520 ha, năng suất từ 90-105 tấn/ha.  

Mì trồng mới 200 ha, năng suất từ 20-25 tấn/ha (giảm diện tích do dịch khảm lá 

trên cây mì). 

Cây hàng năm khác (Đậu, bắp, dưa hấu, hoa màu các loại) là 40 ha. 

Cao su giữ nguyên diên tích là 397 ha. 

Cây trôm không trồng mới tổng số diên tích hiện có trên địa bàn là 5.5 ha. 

Cây ăn quả: 8,3 ha. 

Tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm không để dịch bệnh xảy ra 

trên địa bàn xã nhất là bệnh dịch heo tai xanh, tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Duy 

trì tổng đàn gia súc 900 con; Gia cầm 12.500 con; Diện tích nuôi trồng thủy sản 3,035 

ha. 

2/ Tài chính: 

Tập trung thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt 5% chỉ tiêu trên giao, rà soát 

nắm lại các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẽ, có kế hoạch quản lý các nguồn thu hiện có, 

bảo đảm thu đúng thu đủ. Chi bảo đảm đúng quy định chi tiêu của ngân sách nhà nước. 

Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục thi công thực hiện các công trình đã được phê 

duyệt, đồng thời giải ngân các công trình chương trình mục tiêu quốc gia. hoàn thành hồ 

sơ các công trình xây dựng năm 2018 để quyết toán và tất toán. Huy động, vận động các 

doanh nghiệp tham gia đóng góp vào các công trình XDCB. 

Năm 2019 đăng ký các công trình như sau: 

  Xã làm chủ đầu tư: 

- Nạo vét kênh Hai vàm lớn ấp rạch tre xã Biên Giới. 

- Nạo vét kênh Rạch Tre Trên ấp rạch tre xã Biên Giới. 

- Đường nội đồng Hương Lộ 12 Vô gò Ván Hương ấp Rạch tre. 
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  Huyện làm chủ đầu tư: 

Nâng cấp đường Huyện 12 đoạn từ ngã 4 chợ cũ đi ấp tân Long xã Biên Giới 

huyện Châu Thành. 

II. VĂN HÓA XÃ HỘI: 

1/ Thƣơng binh xã hội:  

Làm tốt công tác cấp phát chế độ và chăm lo đời sống  cho GĐCS, hộ nghèo, trẻ 

em tàn tật, tham mưu UBND xã vận động quỹ nhà ĐĐK đạt theo chỉ tiêu trên giao . 

Thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm cho trẻ em , GĐCS, người nghèo, người có hoàn cảnh 

khó khăn. Mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 lớp/35 học viên.  

Tỷ lệ hộ nghèo: giảm 19 hộ/82 hộ nghèo và cận nghèo của xã;  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động chiếm 28%.  

Số lao động có việc làm tăng thêm 120 người.         

2/ Văn hóa thông tin: 

Xây dựng ấp văn hóa đạt trên 75%; Gia đình văn hóa đạt trên 75%; Tỷ lệ người 

dân tham gia thể dục thể thao trên 33%; 

Kết hợp cùng các ngành làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ 

chức tốt các phong trào VHVN-TDTT, công tác phát động vận động phong trào quần 

chúng nhân dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, trên cơ sở đó kéo giảm tệ nạn xã 

hội, bạo lực gia đình. Đảm bảo giờ giấc phát thanh phục vụ thông tin cho người dân, 

quản lý tốt cơ sở vật chất của nhà văn hóa và của truyền thanh. 

3/ Y tế - Giáo dục: 

Kết hợp đông tây y làm tốt công tác chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân.  

Hướng dẫn cho nhân dân vệ sinh môi trường và phòng chống bệnh sốt xuất huyết, 

bệnh tai chân miệng và các dịch bênh truyền nhiễm.  

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85%. Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 

dinh dưỡng: 13,5%; Tỷ lệ sinh dưới 16%; Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiện xuống còn 

1%; Giữ vững tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. 

Duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế và phổ cập giáo dục toàn xã. 

Nâng cao hơn nữa công tác dạy và học, không để tình trạng học sinh bỏ học xảy 

ra; tiếp tục làm tốt công tác phổ cập giáo dục giữ đạt chuẩn năm 2019. Huy động trẻ từ 

6-14 tuổi ra lớp đạt 100%; tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục xóa mù chữ, phổ cập 

THCS; giữ vững phổ cập mầm non 5 tuổi. 

4/ Về cải cách hành chính: Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên 

trong bộ phận một cửa, thực hiện đúng theo quy chế hoạt động bộ phận một cửa, cải 

cách lề lối làm việc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không gây phiền hà 

cho nhân dân. Áp dụng phần mềm eoffice trong toàn thể cán bộ công chức. Áp dụng 

phần mềm một cửa khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 2. 
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Thực hiện khảo sát sự hài lòng người dân, UBND xã khảo sát 10 phiếu. 

Tổng số thủ tục hành chính hiện đang thực hiện là 139 thủ tục. 

Tiếp nhận TTHC theo cơ chế một cửa dự kiến năm 2019 là 1.500 hs; cố gắng 

phấn đấu không để hồ sơ trễ hạn và tồn động. 

5. Xây dựng nông thông mới: 

Hoàn thành tốt các bước xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, phấn đấu nâng 

số tiêu chí lên bình quân 2 tiêu chí. 

6. Công tác thu Quỹ: 

Tổng thu các loại quỹ trên địa bàn đạt chỉ tiêu trên giao. 

III. ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG VỆ SINH MÔI TRƢỜNG: 

Tham mưu UBND xã giải quyết kịp thời các đơn thưa KNTC của nhân dân, tránh 

tình trạng để đơn khiếu nại vượt cấp. 

Công tác cấp đổi 30 hồ sơ; công tác cấp mới 15 hs;  

Tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý tốt diện tích đất công và đất 

trống trên tuyến biên giới. (Đặc biệt là đất nông nghiệp). 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh: 93%; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, 

nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: 90%. 

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. 

Đường giao thông liên ấp thông thoáng, sạch sẽ; đường giao thông nội đồng 

không lầy lội, không sã rác thải bừa bộn.  

IV. QUỐC PHÕNG – AN NINH – TƢ PHÁP: 

1.Quốc phòng:  
Tăng cường công tác giao ban đối ngoại với chính quyền và lực lượng vũ trang xã 

Đôn huyện RùmĐua giáp biên. 

Giữ vững ổn định tình hình AN biên giới, xây dựng LLDQ từ xã đến ấp đủ quân 

số, đảm bảo quân số trực SSCĐ 100%.  

Chuẩn bị các bước tuyển quân năm 2019: đạt 100%; Tham mưu Hội đồng GDQP-

AN xã cử đối tượng 4 bồi dưỡng kiến thức QPAN; làm tốt công tác huấn luyện theo kế 

hoạch huyện phê duyệt; đảm bảo quân số DQ, DBĐV, các lực lượng thuộc đơn vị quản 

lý; 

Kết hợp cùng Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu và các LL đứng chân trên địa bàn 

tổ chức tuần tra truy quét bảo vệ chủ quyền biên giới. 

2. An ninh chính trị: 

Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát tình hình ANCT, TTATXH và 

TTATGT trên địa bàn xã, giữ vững xã không xảy ra tai nạn giao thông. Giảm Tệ nạn xã 

hội 15 vụ; giảm tai nạn giao thông 01vụ, xây dựng LL dảm bảo quân số. Làm tốt công 

tác cải cách hành chính, giải quyết đúng theo thời gian quy định. Củng cố xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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3. Tƣ pháp: 

Tư pháp kết hợp cùng các Ban, Ngành đoàn thể xã ấp và CLBTGPL tổ chức tuyên 

truyền rộng rãi ra nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước. Giải quyết tốt công tác hộ tịch cho nhân dân. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư  KNTC 7 đơn; Công tác xây dựng, góp ý, rà soát VBQPPL 01 VB; Công tác phổ 

biến GD pháp luật 10 cuộc 512 lượt người dự. 

Trên đây là báo cáo năm 2018 phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2019 của ủy ban 

nhân dân xã Biên Giới./. 

 

Nơi nhận:  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện;   CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.  
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