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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NHƠN HỘI 

 

Số: 110/BC-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nhơn Hội, ngày  20  tháng  11  năm 2019 

      

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an 

ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 
 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung ra sức khắc 

phục khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung lãnh đạo điều 

hành quản lý nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ và 

HĐND xã về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng đạt kết quả 

như sau: 

Phần 1 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 

I. Về kinh tế 

1.  Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 2.543 ha, trong đó lúa 

2.324 ha, màu 219 ha; Áp dụng chương trình 3 giảm-3 tăng diện tích 740 ha, 1 

phảỉ - 5 giảm diện tích 250 ha; Tổ chức 12 cuộc hội thảo hướng dẫn nông dân sử 

dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả có khoảng 360 nông dân tham dự; tổ 

chức trình diễn một mô hình trồng đậu nành rau ở ấp Bắc Đai, có hơn 20 nông dân 

tham dự. 

Đã thu hoạch dứt điển vụ Đông xuân và Hè thu với diện tích là 1.800 ha: lúa 

1.634 ha; màu 166 ha. Năng suất lúa bình quân 5-6 tấn/ha; áp dụng chương trình 3 

giảm - 3 tăng 540 ha, 1 phải – 5 giảm 200 ha. 

Vụ Thu đông xuống giống dứt điểm với diện tích là 743 ha, lúa 690 ha, màu 

53 ha; áp dụng chương trình 3 giảm - 3 tăng 200 ha, 1 phải – 5 giảm 50 ha. 

Tổ chức được 3 cuộc hội thảo do công ty kết hợp với Trạm trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật thực hiện, có khoảng 90 nông dân tham dự; và 2 cuộc khuyến nông đầu 

vụ về biện pháp phòng trừ sâu bệnh, có khoảng 60 nông dân tham dự.  

- Chăn nuôi. Phối hợp Trạm thú y huyện thường xuyên kiểm tra tình hình 

phòng chống Dịch tả heo Châu Phi đối với các hộ chăn nuôi và mua bán sản phẩm 

trên địa bàn xã; dịch cúm gia cầm và mua bán sản phẩm gia súc, gia cầm luôn được 

sđảm bảo thường xuyên; kết hợp với các ấp kiểm tra theo dõi vịt chạy đồng đã 

tiêm phòng vaccin đúng quy định; phối hợp với Trạm y tế xã kiểm tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm trên địa bàn xã.  

Công tác tiêm phòng: Dịch tả, tụ huyết trùng heo 165 liều; tụ huyết trùng trâu, 

bò 150 liều; ngừa bệnh lở mồm lông móng heo 75 liều; ngừa bệnh chó dại 135 

liều; phun xịt tiêu độc 30.000 ml hóa chất/90.000 m
2
 chuồng trại; tiêm ngừa dịch 

cúm gia cầm 15. 500 con vịt/10 hộ, 1.000 con gà/1 hộ. 
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Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân thực hiện mô hình nuôi gà công 

nghiệp trên niệm lót sinh học 1 hộ có 1.000 con. 

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả heo Châu Phi huyện tổ chức 

tiêu hủy 30 con heo nhập lậu từ Campuchia sang địa bàn xã Nhơn Hội với hình 

thức là đào hố lắp đất chôn tại ấp Búng Lớn theo quy định. 

- Thủy sản: Phối hợp với Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch tổ chức tuần 

tra, kiểm tra việc đánh bắt cá bằng ngư cấm trên địa bàn xã theo Chỉ thị số 

03/2014/CT-UBND, ngày 12/3/2014 của UBND huyện An phú về việc tăng cường 

quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện,  

Diện tích nuôi ao, hầm thủy sản 1,75 ha/12 hộ nuôi cá tra, cá lóc..; lồng bè 

78 cái/54 hộ chủ yếu nuôi cá bông, cá basa …; nuôi lươn trong bể bạc 38 cái/1.000 

m2/10 hộ; Sản lượng thủy sản thu hoạch được 440/520 tấn, đạt 84,62% so kế 

hoạch năm 2019, bao gồm sản phẩm nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên.  

2. Giao thông - Thủy lợi:  

Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm việc với các hộ có diện 

tích đất, nhà ở, vật kiến trúc giải phóng mặt bằng để thi công Dự án đường tuần tra 

biên giới; Tham mưu UBND xã hỗ trợ thi công xây mới cầu Bình Di, ấp Tắc Trúc; 

Sửa chữa nâng cấp cống thoát nước khu dân cư trung tâm xã; 

Kết hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng, các ngành, 

các ấp có liên quan tổ chức chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn và dọn dẹp các 

vật dụng lấn chiếm hành lang lộ GTNT trên địa bàn xã nhằm tạo cảnh mỹ quan và 

hạn chế tai nạn giao thông, nhất là sau trận mưa dông gió lốc, xoáy ngày 04/6/2019 

vừa qua, nhân dịp tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn; thường xuyên kiểm tra các biển 

báo hướng dẫn, biển báo cấm xe ô tô lưu thông khu vực sạt lở nguy hiểm ở ấp Tắc 

Trúc; phối hợp với lực lượng Công an xã kiểm tra phương tiện, giá thu phí bến đò 

theo quy định; khảo sát đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí nạo vét, đào mới các đường 

thoát úng cục bộ diện tích đất trồng lúa. 

3. Tài chính- Kế toán: Thực hiện công tác quyết toán chứng từ nhận và cấp 

phát tiền tết; trợ cấp thường xuyên đúng quy định; ước tổng chi là 6.246.068.000 đ  

gồm chi thường xuyên: 6.246.068.000 đ, chi từ nguồn dự phòng: 0đ. Ước tổng thu 

thực hiện 8.922.407.000 đ trong đó:  

- Thu cân đối ngân sách: 5.766.826.000 đ  

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.988.425.000đ 

- Thu quỹ phòng chống thiên tai 7.424.362 đồng. 

- Thu nợ nền nhà trả chậm các cụm tuyến dân cư là 394.538.500 đ. 

- Thu các khoản trên địa bàn: 167.156.000 đ  

+ Thu phạt vi phạm hành chính về ATGT: 10.925.000 đ. 

+ Thu phạt vi phạm hành chính về ANTT: 6.754.000 đ. 

+ Thu phí chứng thực: 17.540.000 đ. 
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+ Thu phí hộ tịch: 3.765.000 đ. 

+ Thu từ quỹ đất CI và HLCS: 36.000.000 đ 

+ Thu lệ phí trước bạ 61.257.000 đ. 

+ Thu phí môn bài 4.350.000 đ. 

+ Thu phí chợ 26.565.000 đ. 

4. Công tác Môi trường: 

Phối hợp Đoàn liên ngành huyện kiểm tra thủ tục môi trường các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, lập danh sách các hộ sản xuất kinh doanh phát sinh mới chưa có 

đề án bảo vệ môi trường, cung cấp mẫu kê khai nộp phí nước thải cho các cơ sở 

sản xuất kinh doanh báo cáo Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện; kiểm tra tình 

hình xử lý nước thải tại các khu dân cư và chợ; 

5. Thương mại - Dịch vụ: Duy trì hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa tại 

chợ Bắc Đai. Tổ chức sắp xếp trật tự mua bán tự phát tại khu vực C3 nhằm đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông. 

6. Đầu tư xây dựng: 

Phối hợp với các ngành chuyên môn huyện và các đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra việc thi công trường Mẫu giáo Nhơn Hội, đến nay đã đưa vào hoạt động 

sử dụng; hỗ trợ giải phòng mặt bằng dự án đường tuần tra biên giới, xây dựng cầu 

Bình Di, sửa chữa nâng cấp hệ thống cống thoát nước thải khu dân cư Trung tâm 

xã. 

7. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới:  

Tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và xây dựng triển 

khai kế hoạch năm 2019 thực hiện 3 tiêu chí và 8 chỉ tiêu, củng cố Ban quản lý để 

phân công từng ngành, từng thành viên phụ trách để thực hiện theo tiêu chí, chỉ 

tiêu không cần nguồn vốn, lồng ghép các chương trình dự án, vận động doanh 

nghiệp tham gia đầu tư; đến nay đã đạt được 12/19 tiêu chí, gồm 33/49 chỉ tiêu. 

8. Công tác PCTT-TKCN: 

Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, 

bố trí phương tiện và củng cố Ban chỉ huy, lực lượng trực tại các chốt cứu hộ để 

kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra. 

Tình hình thiên tai ngày 04 tháng 6 năm 2019, mưa lớn kèm theo gió lốc, 

xoáy lớn làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp và nhà ở, vật kiến 

trúc, nhà kho của các cơ sở thờ tự và nhân dân trên địa bàn xã Nhơn Hội. Theo 

Thống kê đến thời điểm hiện nay như sau: 

- Thiệt hại về người: Không. 

- Thiệt hại về tài sản: Theo thống kê bị thiệt hại về nhà ở, vật kiến trúc, nhà 

kho …. của các cơ sở thờ tự và nhân dân, tổng cộng 171 căn, ước thiệt hại trị giá 

trên 01 tỷ đồng. Trong đó: Sập hoàn toàn 9 căn, đã hỗ trợ cất nhà ở với số tiền là 



4 

 

450.000.000 đ; Tốc mái, xiêu vẹo 162 căn; Thiệt hại cây ăn trái 100 % là  0,6  ha 

(gồm 120 cây xoài 6 năm tuổi bị đổ ngã hoàn toàn). 

- Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: Diện tích lúa bị ngập úng: 100 ha (ấp 

Bắc Đai); Diện tích màu bị thiệt hại tổng số 21,87 ha/46 hộ:   

II. Văn hóa-Xã hội 

1. Giáo dục:  

Công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả về nâng cao chất lượng dạy và học 

ở các cấp học. Các đơn vị trường học thực hiện chương trình đúng và đủ; Tổ chức 

thực hiện phụ đạo cho học sinh yếu, kém và dồi dưỡng học sinh giỏi đúng theo kế 

hoạch đề ra; Công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài 

được quan tâm thực hiện. Vận động xã hội hóa tậo học sinh nghèo học giỏi, đặc 

biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường; Tổ chức bế 

giảng năm học tại các điểm trường năm học 2018-2019 ở các cấp học. 

- Công tác huy động học sinh đến trường năm học 2019-2020: 

+ Mẫu giáo: Tổng số học sinh từ 3-5 tuổi huy động được 293/323 em, đạt tỷ 

lệ 90,71 %; trong đó mẫu giáo 5 tuổi là 243/280 em, đạt tỷ lệ 86,79 %; 

+ Tiểu học huy động đến nay là 1.401/1.417 em, đạt tỷ lệ 98,87 % (Chia ra: 

Trường A huy động 926/925 em, tỷ lệ 100,11 %, trong đó: chuyển đến 7 em, 

chuyển đi 24 em; Trường B huy động 475/491 em, tỷ lệ 96,54 %); 

+ THCS được 558/591 em, đạt tỷ lệ 94,42 %. 

- Công tác phổ cập giáo dục 2019: Bậc tiểu học đạt 98,60 %, bậc THCS đạt 

78,07 %. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 2018-2019 đạt 100 %. 

2. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục 

được tăng cường; thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những ca bệnh và ngăn 

chặn kịp thời không để phát sinh thành dịch. Có 9.125 lượt bệnh nhân đến khám, 

điều trị bệnh. Tính đến thời điểm báo cáo, có 57 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, mắc 

bệnh tay chân miệng 10 ca; Chỉ đạo các ban ngành phối hợp tăng cường công tác 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã, đã kiểm tra, nhắc nhở cho làm 

cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở mua bán nhỏ lẻ về dịch vụ ăn uống, 

không có xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

Ngoài ra Trạm y tế còn thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, tiêm 

chủng mở rộng hàng tháng cho trẻ em, tiêm ngừa bệnh thương hàn, thực hiện chiến 

dịch diệt lăng quăng, giám sát chỉ số lăng quăng 20 hộ/ 1 ấp/1 tuần và làm vệ sinh 

môi trường địa bàn từng ấp để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh, nhất là bệnh sốt 

xuất huyết, tay chân miệng. 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh thể trạng chiều cao/tuổi 20,49/20,50 %. 

Hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 2.113/2.941 hộ, đạt tỷ lệ 71,84 %; sử dụng 

nước sạch là 2.691/2.941 hộ, đạt tỷ lệ 91,50 % (Theo số liệu của Trạm Y tế). 
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3. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao: Tích cực tổ chức, tham gia các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ - TDTT  mừng Đảng - mừng xuân Kỷ Hợi 2019 và 

kỷ niệm các ngày lễ lớn do huyện, xã tổ chức. Đảm bảo công tác tiếp ấm các đài 

tỉnh, huyện và thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đúng 

theo thời lượng phát sóng 03 lượt/ngày; phối hợp với các ngành, đoàn thể xã, ấp tổ 

tham gia viếng nhà bia ghi Liệt sỹ huyện, xã theo kế hoạch nhân dịp lễ kỷ niệm 

Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2019; tham gia giải bóng đá học sinh tiểu học do 

huyện tổ chức, bóng chuyền hơi nữ chào mừng lễ Quốc Khánh 2/9/2019; tổ chức 

giao lưu đờn ca tài tử tại ấp Tắc Trúc và ở Nhà bia ghi danh Liệt sỹ được 9 lượt; 

phối hợp với Trung tâm văn hóa-TDTT huyện tổ chức biểu diễn văn nghệ lưu động 

tuyên truyền về Nông thôn mới tại nhà Văn hóa xã; Phối hợp với các ấp rà soát các 

hộ cho thuê âm thanh làm cam kết hoạt động theo quy định. 

4. Chính sách an sinh xã hội 

- Chính sách người có công:  

Nhận và cấp phát tiền trợ cấp hàng tháng cho gia đình chính sách và tiền quà 

tết Kỷ Hợi năm 2019 theo quy định; Làm hồ sơ mai táng phí gửi Phòng LĐTB-XH 

huyện 9 trường hợp; Tổ chức triển khai và giám sát, lập thủ tục bàn giao, đã thực 

hiện quyết toán đợt 1 cất mới 3 căn nhà với số tiền là 150.000.000 đ, sửa chữa 1 

căn với số tiền là 20.000.000 đ, và được UBND tỉnh phê duyệt danh sách đợt 2 cất 

mới 11 căn, sửa chữa 02 căn; Tổ chức đưa 15 người gia đình chính sách đi điều 

dưỡng tập trung tại Nha Trang và điều dưỡng tại gia đình 35 người với số tiền là 

38.850.000 ( 1.110.000/ người);  

Tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/07/1947-

27/07/2019) và cấp phát kinh phí quà lễ cho các gia đình Thương binh-Liệt sĩ theo 

quy định; Làm hồ sơ cấp lại 07 thẻ BHYT cho người có công bị mất; Lập 09 hồ sơ 

đề nghị Phòng Bảo hiểm Bảo Việt chi tiền bảo hiểm tai nạn cho người có công; Trả 

lại 01 hồ sơ cho đối tượng đề nghị xét khen thưởng thành tích kháng chiến do 

không đủ điều kiện theo công văn của Bộ Nội vụ quy định. 

- Công tác giảm nghèo: Năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận cho 237 hộ 

nghèo có 943 nhân khẩu, 485 hộ cận nghèo có 2.053 nhân khẩu. Năm 2020, hộ 

nghèo 165 hộ (giảm 72 hộ so với năm 2019, chiếm tỷ lệ 2,21%); Hộ cận nghèo 374 

hộ (so với năm 2019, chiếm tỷ lệ 3,4%). Nhận cấp phát thẻ bảo hiểm y tế mới phát 

sinh năm 2019 và gia hạn thời gian sử dụng cho  hộ nghèo 742 thẻ, cận nghèo 

1.485 thẻ và cho người dân sinh sống vùng đặc biệt khó khăn ấp Bắc Đai 3.665 

thẻ; Nhận và cấp phát tiền điện cho hộ nghèo 11 tháng năm 2018 với tổng số tiền 

192.423.000đ/357 hộ, và đối tượng bảo trợ xã hội 12 tháng năm 2018 với tổng số 

tiền 14.700.000đ/25 đối tượng (49.000 đ/1 tháng); 

- Gia đình – Trẻ em: Phối hợp với Trường trung học cơ sở Nhơn Hội tiếp 

đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội lên cấp phát quà cho 08 học sinh thuộc 

dự án ILO, và đoàn của Trường Đại học An Giang lên khảo sát nhu cầu học nghề 

của trẻ thuộc dự án ILO. 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hoạt động của dự án ILO; Tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và 
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kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2019; Báo cáo hưởng ứng Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2019; Nhập phần mềm theo dõi quản lý trẻ em. 

Tổ chức đưa 9 trẻ thuộc dự án ILO tham gia trại hè Núi cấm 2 ngày từ ngày 18 

– 19/6/2019; Lập hồ sơ mổ tim cho Nguyễn Thị Cẩm Y sinh ngày 22/12/2004, đến 

nay đã phẩu thuật xong và sinh hoạt bình thường. 

- Bảo trợ xã hội: Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn xã là 509 người được hưởng trợ cấp. Trong đó: Chăm sóc người 

khuyết tật đặc biệt nặng 18 người, đơn thân nuôi con nhỏ hộ nghèo 01 người, 

người nhiễm HIV hộ nghèo 05, khuyết tật nặng 259 người, khuyết tật đặc biệt nặng 

46 người, cao tuổi 163 người, cao tuổi cô đơn hộ nghèo 9 người, trẻ mồ côi 8. 

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng Bảo trợ xã hội 25 thẻ và Người cao tuổi 

10 thẻ, dân tộc 28 thẻ; hoàn thành 220 hồ sơ BTXH cũ; 302 giấy chứng nhận 

khuyết tật mới nộp về Phòng Lao động thương binh-Xã hội huyện để phê duyệt; 

làm hồ sơ hỗ trợ đột xuất 09 căn nhà bị sập do thiên tai, lập 65 phiếu C1 cho các 

đối tượng mới hưởng BTXH trong năm; làm hồ sơ mai táng phí 37 trường hợp đã 

từ trần; làm hồ sơ gửi giám định y khoa 7 hồ sơ, có 03 hồ sơ giám định đủ điều 

kiện hưởng chế độ; tổ chức họp xét, đề nghị 62 hồ sơ bảo trợ mới phát sinh trong 

năm nộp về Phòng Lao động Thương binh & hội huyện An Phú. 

- Giải quyết việc làm: Ký xác nhận 796 hồ sơ cho lao động làm việc tại các 

công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Phối hợp với các ấp cập nhật thông tin, 

ghi chép Cung cầu lao động vào sổ theo dõi quản lý. 

III. Về quốc phòng - an ninh 

Tình hình trên tuyến biên giới ổn định, giữ vững mối quan hệ hữu nghị, thân 

thiện giữa chính quyền hai bên và các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, tổ 

chức họp định kỳ, thăm hỏi nhân dịp lễ, tết. Tổ chức nắm tình hình, quản lý đối 

tượng, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới giữa hai bên. 

Tình hình tuyến biên giới xảy ra 07 vụ, liên quan đến việc người dân xã Nhơn 

Hội sang Campuchia đánh bắt thủy sản, thả trâu trái phép, mua lúa không thanh 

toán tiền; Và người dân Campuchia canh tác lấn sang phần đất chưa phân giới cấm 

mốc và thả trâu, bò gây thiệt hại cây xoài người dân ấp Búng Lớn, vụ việc đã được 

các cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm. 

  Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tổ chức hoàn thành khóa huấn luyện 

chiến sĩ dân quân tại chổ, dân quân cơ động, tổ chức đưa 22 lực lượng chiến sĩ, cán 

bộ tham gia bắn đạn thật theo kế hoạch huyện. Tham mưu Ban chỉ đạo, Ban tổ 

chức diễn tập xã tổ chức hoàn thành kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nhơn 

Hội. 

Các lực lượng trên địa bàn thường xuyên tổ chức phối hợp tuần tra, canh 

gác, nắm tình hình, tấn công tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội … phạm pháp hình sự xảy ra 01 

vụ; trật tự xã hội xảy ra 35 vụ liên quan 37 đối tượng; bắt quả tang được 04 vụ liên 

quan 07 đối tượng có hành vi đánh bạc, giải tán 38 lượt chơi tài xỉu, 21 lượt chơi 

đá gà, 17 lượt đánh bài; vận chuyển hàng hóa nhập lậu 04 vụ vắng chủ; xảy ra 07 
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vụ tai nạn giao thông đường bộ, chuyển hồ sơ Công an huyện xử lý 04 vụ, tự thỏa 

thuận 03 vụ, lập biên bản xử phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm Luật an toàn 

giao thông, cho làm cam kết các chủ bến lúa trên địa bàn xã về đảm bảo ANTT và 

TTATGT đường thủy nội địa được 15 trường hợp. 

Làm việc với 15 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, qua thử 

Test nhanh dương tính 11 đối tượng, lập hồ sơ đưa 07 đối tượng dương tính theo 

Quyết định 3221, 02 đối tượng đưa đi cai nghiện bắt buộc theo Quyết định 221, 

còn 02 đối tượng không đủ tuổi cho cam kết, xử phạt hành chính 01 đối tượng,  

Xã xảy ra 01 vụ bị điện giật làm chết 01 người, Công an xã xác minh báo cáo 

Công an huyện An Phú xử lý. 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật: Công an xã kết hợp Đội XDPT 

& PTX về ANTT Công an huyện An Phú và Ban ngành, đoàn thể xã, ấp tổ chức 

tuyên truyền pháp luật về nội dung “Phòng chống tội phạm, Bạo lực học đường, 

Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, Luật an toàn giao thông” và tuyên truyền 

theo Chuyên đề 19.2 về ANTT trên địa bàn xã được 11 cuộc có 874 lượt người dân 

tham dự. 

Công tác tuyển quân: Tổ chức công tác tuyển quân đợt I/2019 đạt 100% kế 

hoạch có 9/9 thanh niên trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự; Rà soát lập danh 

sách thanh niên tuổi 17 trên địa bàn xã, đăng ký, xét duyệt chính trị, khám sơ tuyển 

cấp xã, chuẩn bị thực lực gọi công dân đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự năm 

2020. 

Công tác giúp dân: Lực lượng Quân sự phối hợp với các ngành giúp dân sửa chữa 

60 căn nhà bị thiệt hại do mưa, dông lốc được 76 ngày công và tổ chức cho cán bộ, chiến 

sĩ tham gia các hoạt động tặng quà cho hộ nghèo, khám chữa bệnh do các tổ chức từ 

thiện đến địa phương thực hiện. 

IV. Về quản lý nhà nước: 

Ủy ban nhân dân xã tổ chức thường xuyên các buổi tiếp dân theo định kỳ; 

thực hiện tốt công tác chuẩn hóa cán bộ, tiếp nhận 3 công chức công tác tại xã, 01 

công chức chuyển đi; bổ nhiệm, thay thế 01 Phó trưởng ấp Tắc Trúc, thực hiện tốt 

các chính sách an sinh xã hội, Chương trình xóa đói giảm nghèo, nhà ở cho các đối 

tượng hộ nghèo, gia đình chính sách; 

Tiếp nhận 08 đơn khiếu nại, tố cáo, đã trực tiếp giải quyết vfa chuyển nhành 

chức năng giải quyết theo thẩm quyền; Công tác tiếp công dân, tiếp nhận những ý 

kiến phản ảnh được 328 lượt (Tiếp thường xuyên 272 lượt, tiếp định kỳ của Chủ 

tịch UBND là 56 lượt), nội dung hầu hết là phản ảnh những bức xúc, kiến nghị đã 

trực tiếp giải quyết và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết thỏa đáng theo 

quy định pháp luật. 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp theo quy định pháp 

luật. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định gồm các lĩnh vực: Hộ 

tịch 1.005 trường hợp, Lao động thương binh-xã hội 8 trường hợp, Địa chính 17 

trường hợp, Xây dựng 2 trường hợp, Quản lý cư trú 576 trường hợp; Liên thông 
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Hộ tịch-BHXH-Hộ khẩu 155 trường hợp, Việc làm 796 trường hợp, lĩnh vực 

chứng thực bản sao 1.119 trường hợp. 

V. Thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

1. Thuận lợi 

- Tình hình sản xuất nông nghiệp: Diện tích xuống giống và thu hoạch đạt 

100% kế hoạch vụ Đông xuân và Hè thu 2019. 

- Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ ngày 

càng phát triển; kinh tế biên giới tiếp tục được khai thác có hiệu quả, nhân dân hai 

bên qua lại trao đổi mua bán hàng hóatheo quy định được thuận lợi. 

- Các lĩnh vực văn hóa- xã hội phát triển khá đồng bộ, công tác chăm sóc 

sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm 

nghèo, giải quyết việc làm thực hiện tốt. 

 - Tình hình an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm 

bảo, quan hệ đối ngoại được duy trì thường xuyên, củng cố đoàn kết hữu nghị với 

các lực lượng đối diện biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên qua lại làm ăn 

bình thường. 

- Công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực; thực hiện tốt 

công tác tiếp dân; nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho công 

dân đúng hạn, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đúng quy 

định. 

2. Khó khăn, tồn tại hạn chế: 

- Về kinh tế: Kinh tế biên giới tuy phát triển nhưng chưa tương xứng với 

tiềm năng lợi thế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ lúa sang màu, ứng dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm so với yêu cầu, giá cả hàng nông sản không ổn 

định. 

Sản lượng lúa đạt năng suất thấp do không xả lũ vào đồng ruộng nên tình 

hình sâu bệnh xuất hiện nhiều, chuột cắn phá mùa vụ trên diện rộng, nông dân 

xuống giống không đồng loạt, thường xuyên xảy ra mưa lớn kéo dài làm thiệt hại 

đến diện tích gieo trồng của nông dân. 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn 

chậm so với tiến độ trong 19 tiêu chí bao gồm 49 chỉ tiêu, chưa có sự quan tâm 

đúng mức, thiếu kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, 

công tác phối kết hợp giữa các ngành chưa thường xuyên nên việc tổ chức triển 

khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đạt thấp. 

Công tác thu tiền nền nhà trả chậm trên các cụm tuyến dân cư còn thấp 

không đạt chỉ tiêu UBND huyện giao; thu quỹ phòng chống thiên tai còn gặp nhiều 

khó khăn. 

Chợ Bắc Đai được đầu tư đến nay đã trên 10 năm, hiện nay đã xuống cấp, 

diện tích nhà lồng chợ chưa đủ đạt chuẩn nông thôn mới, mặt bằng chợ thấp hơn 

mặt bằng khu dân cư xung quanh, đặc biệt là hệ thống cống thoát nước xuống cấp, 
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hư hỏng làm ứ đọng nước thải, nước mưa gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại 

mua bán của nhân dân và các tiểu thương. 

- Về văn hoá – xã hội, môi trường:  

Công tác vận đọng học sinh bỏ học trở lại lớp còn gặp nhiều khó khăn, việc 

huy động học sinh đến trường chưa đạt chỉ tiêu cao do hộ gia đình đi làm ăn xa và 

kinh tế gia đình chủ yếu là làm thuê mướn nên con em bỏ học lao động sớm, theo 

gia đình tăng cao. 

Công tác huy động mở  lớp đào tạo nghề gặp khó khăn do lao động địa 

phương đi làm ăn xa, lao động học nghề không có điều kiện vốn thực hiện phát 

triển kinh tế gia định. 

Các hộ chăn nuôi thải trực tiếp xuống sông còn nhiều, rác thải sinh hoạt của 

người dân còn dứt bừa bãi không tự xử lý hoặc không tập trung thu gom gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe, môi trường. 

- Về an ninh trật tự: Mặc dù ngành Công an phối hợp với các lực lượng 

liên quan thường xuyên tổ chức tuần tra, triệt phá các loại tệ nạn xã hội, kết quả có 

giảm nhưng vẫn còn tái diễn, nhất là đánh bạc, số đề, đá gà, tệ nạn sử dụng ma túy. 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 

- Do là xã thuần nông, ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết mưa, dông lốc và sạt lở 

đất, nhà di dời khỏi vùng nguy cơ sạt lở, diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại do mưa 

lớn kéo dài, do biến đổi khí hậu dẫn đến đời sống, thu nhập hộ dân thấp. 

- Các ngành chuyên môn phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới chưa 

quan tâm thực hiện, chưa xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, do nhận thức 

của nhân dân còn hạn chế, không tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu không 

cần vốn đầu tư, cho đây là nhiệm vụ của nhà nước. 

- Công tác huy động học sinh đến trường năm học 2019-2020 chưa đạt chỉ 

tiêu cao do học sinh theo gia đình đi làm ăn xa. 

- Công tác đào tạo nghề chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch do chưa gắn với việc cho 

vay vốn phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm khi đào tạo nghề xong. 

- Nhận thức của người dân còn hạn chế, nên việc chăn nuôi thải trực tiếp 

xuống sông, dứt rác bừa bải làm ảnh hưởng môi trường, sức khỏe của người dân. 

- Ý thức của một bộ phận người dân về chấp hành pháp luật còn hạn chế, 

nên tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn ra, tệ nạn xã hội còn tái diễn. 

Phần 2 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, 

quốc phòng-an ninh trong năm 2019, tuy nhiên điều kiện phát triển sản xuất nông 

nghiệp, tiêu thụ sản phẩm vẫn còn gặp nhiều khó khắn, thách thức, thiên tai, dịch 

bệnh tren người, gia súc, gia cầm …. còn phức tạp, thu chi ngân sách gặp khó 

khăn… Do vậy, để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, 
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đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020, đòi hỏi hệ thống chính trị tập trung có 

những giải pháp đồng bộ, và triển khai thực hiện quyết liệt, khả thi hơn, cụ thể: 

I. Về kinh tế 

1. Lính vực nông nghiệp:  

Mục tiêu, chỉ tiêu: Đảm bảo xuống giống đúng lịch thời vụ và thu hoạch đạt 

100%; duy trì chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm; diện tích ao hầm, lồng bè nuôi trồng 

thủy sản. 

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tiếp cận thị trường tiêu 

thụ, phấn đấu đến cuối năm sản lượng lương thực đạt từ 15.000 tấn, sản lượng thủy 

sản thu hoạch 520 tấn;  

Giải pháp: Thường xuyên tổ chức thăm đồng để khuyến cáo nông dân tăng 

cường theo dõi tình hình sâu bệnh cây trồng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời; 

Khảo sát nạo vét các đường thoát nước chống úng. Tăng cường công tác giám sát 

theo dõi tình hình mua bán sản phẩm gia súc, gia cầm, chủ động phòng ngừa dịch 

bệnh xảy ra trên địa bàn xã; Phối hợp với Công an xã, các ngành liên quan tổ chức 

tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm. 

2. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi 

trường. Tạo điều kiện cho mọi người dân sống trong môi trường trong sạch, lành 

mạnh. Tổ chức tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, giao dục, nâng cao nhận 

thức của người dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Thực hiện nhanh chống 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở cho người dân 

đúng quy định. 

Giải pháp: Thực hiện tốt công tác hành chính về bảo vệ môi trường. Kiểm 

tra xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép, chăn nuôi gai súc, gia cầm 

gây ô nhiểm môi trường, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh về biện pháp đảm 

bảo môi trường trên địa bàn xã. 

3. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ-thương mại: 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Duy trì, mở rộng các ngành nghề các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn xã. 

Giải pháp: Tạo điều kiện hỗ trợ, đảm bảo cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh tiếp cận vốn vay phát triển ngành nghề. 

Tiếp tục khai thác tối đa về lợi thế tiềm năng của xã biên giới có cửa khẩu 

Bắc Đai. Tiếp tục sắp xếp các tiểu thương mua bán khu vực chợ có trật tự, không 

để tình trạng lấn chiếm và mua bán gây mất trật tự để chợ đạt chuẩn “Chợ trật tự 

vệ sinh” sau khi hoàn thành thi công sửa chữa nâng cấp chợ Bắc Đai đi vào hoạt 

động có hiệu quả. 

4. Đầu tư - xây dựng 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về đầu tư xây dựng, 

giám sát tiến độ và chất lương thi công các công trình trên địa bàn. Tăng cường 
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quản lý hành chính trên lĩnh vực xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Đề nghị trên phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng đường ra cánh đồng ấp Bắc Đai. 

Giải pháp: Chỉ đạo các ngành chuyên môn và các ấp thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra giám sát tình hình xây dựng, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng 

không đúng quy định; Tổ chức họp dân lấy ý kiến để đầu tư xây dựng đường ra 

cánh đồng ấp Bắc Đai theo phương châm “nhân dân hiến đất làm mặt bằng, nhà 

nước đầu tư xây dựng” để tạo điều kiện thuận lợi giao thông nội đồng phục vụ sản 

xuất nông nghiệp cho nhân dân. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở việc thi 

công các công trình xây dựng trên địa bàn xã theo quy định. 

5. Về thu-chi ngân sách 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn là 

400 triệu đồng;  

Giải pháp: Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chi, quy chế chi tiêu nội bộ, khai 

thác các nguồn thu, chống thất thu, chống lãng phí trong mọi hoạt động của cơ 

quan, đơn vị. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; Thu 

quỹ phòng chống thiên tai, thu nợ mua nền nhà trả chậm theo giá cơ bản nộp về 

trên theo quy định. 

6. Về nông thôn mới 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Tiếp tục củng cố hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí 

trong thực hiện nông thôn mới đạt 3 tiêu chí và 8 chỉ tiêu theo lộ trình. 

Giải pháp: Tăng cường kiểm tra, giám sát, củng cố hồ sơ minh chứng các 

chỉ tiêu, tiêu chí, tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

II. Về văn hóa-xã hội 

1. Giáo dục: 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; 

Tăng cường công tác vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, hạn chế bỏ học. Phấn 

đấu huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường năm học 2020-2021 đạt chỉ tiêu kế 

hoạch. 

Giải pháp: Đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng 

nâng cao năng lực tự học và thực hành của học sinh; Tổ chức thực hiện “ Tháng 

hành động vì sự nghiệp giáo dục “ năm 2020; tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2020 gắn Đề án xây dựng nông thôn 

mới; Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác huy động học sinh đến trường theo độ 

tuổi năm học 2020-2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch. 

Trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho lao 

động địa phương đạt từ 59 lao động theo chỉ tiêu. 

2. Y tế:  

Mục tiêu, chỉ tiêu:  Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân, 

duy trì và nâng chất trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; Giảm tỷ lệ mắc và tử vong các 
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bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra; Hạn chế tỷ lệ mắc 

bệnh HIV/AIDS.  

Giải pháp: Chủ động giám sát và phòng chống, kiểm soát các loại dịch 

bệnh, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế tối đa ca nặng; Phối hợp đẩy mạnh 

công tác tuyên  truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và việc vận chuyển gia 

súc, gia cầm qua biên giới, quản lý tốt các điểm dịch vụ y tế tư nhân. 

3. Thông tin- Văn hóa – Thể thao  

Mục tiêu, chỉ tiêu: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân song 

song với việc đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” làm cho văn hóa thấm sâu 

vào toàn bộ đời sống và sinh hoạt xã hội, đồng thời từng bước xây dựng con người 

có đời sống tinh thân cao đẹp, lành mạnh, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển 

phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

Giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin; Tăng cường các giải pháp tổ chức cho 

phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gia đình và thông tin truyền thông 

phù hợp với điều kiện ở địa phương; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể dục, thể thao với nhiều hình thức quy mô phù hợp nhằm phục vụ tốt tinh thần 

cho nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” gắn với “ Chương trình xây dựng nông thôn mới” tạo bước phát triển về đời 

sống văn hóa ở cơ sở. 

4. Chính sách an sinh xã hội và các vấn đề xã hội khác 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Nâng chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, 

đảm bảo công tác an sinh xã hội. Giải quyết việc làm cho 345 lao động, giảm tỷ lệ 

hộ nghèo đạt chỉ tiêu theo lộ trình nông thôn mới. 

Giải pháp: Tăng cường công tác đào tào nghề, giải quyết việc làm cho  

người lao động, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, người có công … Thực 

hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, Luật bình đẳng giới. Lập kế hoạch giữ trẻ trong 

mùa lũ. 

III. Quốc phòng-An ninh 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh biên giới, 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị giữa 

chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới đối diện; Chuẩn bị tốt công tác tuyển 

quân năm 2020, huấn luyện, tập huấn theo kế hoạch. 

Giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, tăng cường đảm bảo an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới; Tăng 

cường công tác đối ngoại, thường xuyên tổ chức họp mặt giữa chính chính quyền 

hai bên để trao đổi tình hình, giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân dân qua 

lại biên giới làm ăn, mua bán. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn 

chặn, xử lý các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, ngăn chặn và kiên quyết xử lý 

các vụ việc làm mất an ninh trật tự ở địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng 
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chống buôn lậu, gian lận thương mại; Phòng chống cháy nổ … Tăng cường các 

biện pháp tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa 

hạn chế xảy ra tai nạn giao thông; 

IV. Về quản lý Nhà nước 

Mục tiêu, chỉ tiêu: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Giải quyết 

nhanh, kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng 

cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cộng 

động, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cán bộ. 

Triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hạn 

chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Giải pháp: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thường xuyên kiểm 

tra, giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả, 

từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự hài lòng, thông thoáng khi người 

dân đến liên hệ. Thường xuyên kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm 

nếu phát hiện vi phạm. Tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng 

nghe ý kiến đóng góp, giải quyết vụ việc đúng pháp luật để hạn chế thấp nhất về 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, doanh nghiệp. 

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 

xã, thường xuyên nắm tình hình diễn biến lũ để chủ động ứng phó kịp thời, nhằm 

hạn chế thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân. 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020 xã Nhơn Hội./. 
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