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An Hảo, ngày 22  tháng 01 năm 2019 

  

KẾ HOẠCH 

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

 

Năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2016-2020 của Đảng bộ và thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

21/12/2018 của Hội đồng nhân dân xã về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội năm 2019; là 

năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Hảo, nhiệm kỳ 2015-2020. Mặt 

khác, cũng là năm liên tiếp tình hình giá cả một số mặt hàng, như lúa, hoa màu của nông 

dân tiếp tục gặp bất lợi, đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

xã. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - HĐND và sự điều hành của UBND xã, kinh tế 

- xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định; Các hoạt động trên lĩnh vực phát triển kinh tế - 

xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cụ thể như sau:  

* Về kết quả thực hiện 20 chỉ tiêu ký kết thi đua với các xã, thị trấn. 

- Có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt. 

- Có 03/20 chỉ tiêu không đạt điểm tối đa, gồm: số người tham gia BHYT tự 

nguyện, quản lý trật tự xây dựng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

* Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của Nghị quyết HĐND 

xã. 

- Có 47/49 chỉ tiêu đã đạt và vượt. 

- Có 02/49 chỉ tiêu không đạt, gồm: Diện tích gieo trồng cây hàng năm, và số 

người tham gia BHYT tự nguyện.  

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN, HẠN CHẾ TỒN TẠI NĂM 2018; CHỈ TIÊU, 

NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019 

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ: 

1. Kết quả thực hiện năm 2018: 

1.1. Nông - lâm nghiệp: 

1.1.1. Trồng trọt: 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 4.360 ha, đạt 80,74% so Nghị quyết. 

Trong đó: 

+ Vụ Đông xuân 2017-2018 xuống giống được 1.921 ha, đạt 103,78% Kế hoạch. 

Trong đó, cây lúa 1.851 ha, hoa màu 70 ha. 

+ Vụ Hè thu xuống giống được 1.864 ha, trong đó, cây lúa 1.851 ha, hoa màu 13 

ha. 

+ Vụ Thu đông xuống giống được 575 ha lúa. 
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Cây lúa vẫn chiếm ưu thế trong sản xuất nông nghiệp của xã, năng suất bình quân 

6,5 tấn/ha, giá bán tại đồng giao động từ 4.700 đồng đến 5.400 đồng/kg. Diện tích trồng 

màu chủ yếu là dưa hấu và đậu xanh.  

- Diện tích vườn cây ăn trái được mở rộng, có hiệu quả kinh tế khá cao cho nhà 

vườn. Trong năm 2018, trồng mới 45 ha chủ yếu là cây cam, quýt, bơ, sầu riêng ở khu 

vực trên núi Cấm và dưới triền núi. Xây dựng được 03 mô hình ứng dụng công nghệ 

trong quy trình sản xuất, bước đầu đạt hiệu quả cao gồm: Trồng Xoài theo tiêu chuẩn 

VietGap ở Tà Lọt (Quy mô 25 ha); mô hình Tổ làm vườn trên núi Cấm (Có 25 thành viên 

tham gia); mô hình tưới tự động, tiết kiệm nước cho vườn quýt Hồng (Quy mô 9.000 m
2
). 

- Duy trì việc triển khai thực hiện dự án VnSat trên địa bàn xã. Trong năm 2018, 

mở 06 lớp, có 180 học viên tham dự, đạt yêu cầu tiến độ của Dự án. 

1.1.2. Lâm nghiệp:  

- Kiện toàn Ban chỉ huy bảo vệ và phòng cháy, cháy rừng; tổ chức hội nghị triển 

khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch chi tiết về phương án chữa 

cháy khi có tình huống xảy ra. Tổ chức 25 cuộc tuần tra, kiểm tra địa bàn có nguy cơ xảy 

ra cháy. Qua đó, bổ sung thêm các dụng cụ cho các chốt, các ấp trên núi Cấm. 

- Phối hợp ngành Lâm nghiệp rà sót lại diện tích đất trên núi Cấm chưa đăng ký 

trồng rừng. Kết quả, có 181 trường hợp với diện tích khoảng 197 ha chưa trồng rừng. 

Qua đó, chủ đất tiến hành ký hợp đồng trồng mới được 197 ha trên khu vực núi Cấm.  

- Phát hiện và xử lý đúng quy định 01 trường hợp khai thác cây dược liệu không 

phép, 01 vụ chặt hạ cây lấy gỗ không phép. 

1.1.3. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc hiện có 2.921 con, giảm 431 con so cùng kỳ 

2018; gia cầm 3.392 con (ổn định); Tổ chức 08 cuộc tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc 

đúng kế hoạch đề ra; cấp phát thuốc sát trùng cho 452 lượt hộ chăn nuôi. Ngoài ra, vận 

động 02 hộ chăn nuôi xây dựng hầm bi-ô-ga theo chương trình hỗ trợ của ngành Nông 

nghiệp. 

1.2. Xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp. 

1.2.1. Xây dựng cơ bản:  

Trong năm 2018 trên địa bàn xã có 09 dự án triển khai đầu xây dựng (Trong đó, 

03 dự án chuyển tiếp, 06 dự mới triển khai). 

- Các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, gồm: Tuyến đường đi bộ suối 

Thanh Long (Giai đoạn 1), Tuyến đường dân sinh phía sau khu 40 ha trên núi Cấm; Dự 

án nâng cấp, mở rộng đường Phum Tiếp; Công trình nạo vét kênh Xà Du; công trình gia 

cố đê Tây Trà Sư (Đoạn từ Văn lanh đến giáp ranh xã Tân Lợi); Dự án cải tạo, nâng cấp 

chợ An Hảo. 

- Các công trình đã khởi công: Tuyến đường số 2 (Rau Tần – Chùa Phật Nhỏ), đã 

hoàn thành việc vận động hiến đất, cây trồng giao mặt bằng cho đơn vị thi công; Công 

trình xây bờ kè hồ Thủy Liêm 1 và đường đi bộ quanh hồ; dự án khu công viên trò chơi. 

- Ngoài ra địa phương tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án như: dự án 

Điện năng lượng mặt trời; dự án khu đa chức năng trên núi Cấm; dự án nâng cấp, mở 

rộng đường tỉnh 948; dự án cáp treo; dự án khu dân cư dưới chân núi cấm. 
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1.2.2. Giao thông, thủy lợi: 

- Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn xã có tổng chiều dài 56,27km. Trong 

năm 2018, nâng cấp, sửa chữa 10,52km, nâng tổng số km đường chuẩn nông thôn mới là 

11,25%. 

- Hệ thống kênh mương có tổng chiều dài 34,56km, đáp ứng 67% phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Trong năm 2018, tổ chức gia cố 70m đê 

kênh Trà sư và 500m đê Kênh Xà Nu bị sạt lỡ, với tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu 

đồng và 250 ngày công lao động tham gia. 

 - Xảy ra 02 vụ va chạm giao thông đường thủy tại ngả tư Cầu 13 (Phương tiện 

giao thông thủy va vào bờ đê kênh Trà sư), hậu quả làm sập 02 trụ cống ngăn lũ vùng 03 

vụ, đứt dây chằn trụ điện và làm sạt lỡ 70m đê kênh Trà sư. Địa phương phối hợp với 

Công an huyện và ngành chức năng tiếp tục xử lý vụ việc. 

1.3. Tài nguyên - môi trường:  

- Thường xuyên kiểm tra địa bàn nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp 

khai thác cát, đá không phép. Qua đó, phát hiện và xử phạt hành chính 01 trường hợp vận 

chuyển cát không phép, 01 trường hợp cấp đất ruộng không phép. 

- Phối hợp với Xí nghiệp Đô thị - Môi trường bàn giải pháp thu gôm, xử lý rác trên 

địa bàn xã, hiện nay số hộ có đăng ký tham gia dịch vụ thu gôm rác chiếm 21,95% so 

tổng số hộ dân. 

- Tổ chức 09 cuộc tuyên truyền về vệ sinh môi trường trong khu du lịch Núi Cấm. 

Qua đó, buộc cam kết 42 trường hợp không xả rác thải ra môi trường. 

1.4. Dịch vụ - Du lịch: 

- Phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức lớp tập huấn Du lịch cộng đồng 

có 25 người tham gia. 

- Lượng khách đến tham quan Khu du lịch núi Cấm đạt 01 triệu 450 ngàn lượt, 

tương đương so năm 2017; Hiện nay trên địa bàn xã có 13 doanh nghiệp; 365 cơ sở kinh 

doanh và 1.240 cá nhân hành nghề chở khách trong Khu du lịch núi Cấm. 

1.5. Thu ngân sách: 

- Lập phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 cho các đơn vị sử dụng 

ngân sách xã. Theo đó, tổng thu ngân sách xã năm 2018 là 08 tỷ 401 triệu đồng. Trong đó 

thu trên địa bàn cân đối ngân sách xã là 358 triệu đồng; tổng chi ngân sách xã 08 tỷ 401 

triệu đồng, trong đó dự phòng chi 165 triệu đồng. 

- Kết quả thu ngân sách 01 tỷ 623 triệu đồng, đạt 101,44% so chỉ tiêu Nghị quyết. 

Thu tiền nhân dân đóng góp xây dựng đê bao 3 vụ 85 triệu đồng, lũy kế 01 tỷ 342 triệu 

đồng, đạt 13,11% so tổng số phải thu. 

1.6. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới. Qua đó, 

phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách các tiêu chí, phụ trách địa bàn khu dân cư; 

tiếp tục hoàn thiện kế hoạch về các phần việc trong năm 2018. Triển khai kế hoạch công 

trình phần việc năm 2018. Qua đánh giá mức độ đạt chuẩn, Tính đến tháng 10/2018, xã 

đạt 10/19 tiêu chí, với 39/49 chỉ tiêu, tăng 1 tiêu chí với 01 chỉ tiêu so năm 2017. 
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2. Hạn chế, tồn tại: 

Thu tiền đê bao 03 vụ; còn 02 hạng mục công trình thuộc dự án sản xuất 03 vụ 

chưa thi công đúng theo thiết kế ban đầu; việc vận động các chủ đường nước bơm dầu 

giao lại cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang chưa thực hiện được; 

tuyến dân cư Tây Trà Sư chưa đo đạc lập bản đồ địa chính bổ sung nên chưa giải quyết 

dứt điểm bức xúc của người dân. 

3. Chỉ tiêu; nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực kinh tế năm 2019. 

3.1. Chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế năm 2019: 

* Trồng trọt: 

- Tổng diện tích gieo trồng đạt 4.900 ha; Diện tích tưới, tiêu bằng trạm bơm điện 

1.050 ha; Diện tích xuống giống cộng đồng 12%;  

- Xây dựng ít nhất 02 mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ 

mang hiệu quả kinh tế cao. 

* Chăn nuôi:  

- Không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã; trên 70% hộ chăn nuôi có chuồng trại 

đảm bảo vệ sinh. 

* Thu ngân sách trên địa bàn xã:  

- Tổng thu đạt 1 tỷ 380 triệu đồng. Trong đó nộp ngân sách xã 410 triệu đồng. 

* Quản lý xây dựng và hành lang giao thông đường bộ:  

- Phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý các trường hợp xây dựng không phép, 

sai phép mới phát sinh. 

- Duy trì hiện trạng không để phát sinh mới các trường hợp lấn chiếm hành lang 

giao thông đường bộ. 

* Xây dựng nông thôn mới:  

- Duy trì các chỉ tiêu không cần vốn đầu tư đã đạt năm 2018. 

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực kinh tế năm 2019: 

- Tiếp tục tổ chức vận động các chủ đường nước thực hiện chủ trương giao lại các 

đường nước bơm dầu cho Cty Khai thác công trình thủy lợi An Giang, tổ chức tuyên truyền, 

vận động nhân dân đóng góp tiền xây dựng đê bao 03 vụ. 

- Tổ chức kiểm tra về trật tự xây dựng, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng 

không phép, sai phép nhất là khu vực trên núi Cấm. 

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ và phát triển rừng; 

tích cực kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về săn bắt động vật hoang dã, khai 

thác cây dược liệu trái phép; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh 

khu du lịch núi Cấm. 

- Tích cực triển khai thực hiện dự án VnSat trên địa bàn xã An Hảo. 

- Tham gia hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án về các cây đặc sản vùng núi Cấm và 

nổ lực vận động nông dân tiếp nhận kết quả chuyển giao sau nghiệm thu đề tài, dự án đã 

thực hiện. 
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- Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong 

quy trình sản xuất; phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao tạo ra sản 

phẩm phục vụ du lịch; Duy trì và nâng chất các tổ hợp tác hiện có như tổ sản xuất lúa 

giống, mô hình hội nông dân làm vườn.....; tiếp tục hoàn chỉnh các hạng mục còn lại 

trong vùng sản xuất 03 vụ 1.050 ha để nâng cao hiệu quả sản xuất vùng này. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư 

triển khai các dự án trên địa bàn xã. 

- Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, 

đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong công tác thu ngân sách. Tổ chức có hiệu 

quả việc thu nợ tiền nhân dân đóng góp xây dựng đê bao 3 vụ. 

- Tích cực tuyên truyền để người dân chủ động phòng, tránh thiên tai; tiếp tục kiện 

toàn nhân sự phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực 

lượng xung kích nhằm đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi 

có tình huống xảy ra. 

- Có kế hoạch và lộ trình thực hiện các công trình, phần việc theo kế hoạch về tiêu 

chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung vận động người dân sửa chữa, 

nâng cấp các tuyến đường nông thôn đảm bảo phục vụ dân sinh và phòng chống cháy 

rừng; xây dựng cảnh quang nông thôn xanh-sạch-đẹp. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

1. Kết quả đạt được: 

1.1. Giáo dục: 

- Năm học 2017- 2018: Các trường học trên địa bàn xã đã hoàn thành chương 

trình công tác theo kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công lễ bế giảng năm học. Kết quả cụ 

thể như sau: 

+ Bậc THCS: Học sinh đạt loại giỏi là 187 em, tiên tiến 212 em, trung bình 272 

em và yếu 15 em; tỷ lệ học sinh bỏ học 1,48%, đạt 168,9% so Nghị quyết; tỷ lệ học sinh 

tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học là 80,2%. 

+ Bậc Tiểu học: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 1.347/1.363 em, chiếm 

tỷ lệ 98,82%; học sinh lớp 5, hoàn thành chương trình tiểu học là 280/280 em, đạt 100%; 

tỷ lệ học sinh bỏ học 0,61%, đạt 220,5% so Nghị quyết. 

+ Bậc Mầm non, Mẫu giáo: duy trì tốt sĩ số học sinh, đến cuối năm có 488/488 em, 

đạt 100%.  

+ Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở các trường là 1.899/2.118 em, đạt 89,66%. 

- Năm học 2018-2019: Các trường đã có chuẩn bị tốt về mọi mặt cho năm học 

mới; UBND xã tổ chức buổi lễ hưởng ứng tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục; Tổ 

chức thành công lễ khai giảng năm học mới; công tác huy động học sinh đến trường được 

đặc biệt quan tâm, duy trì hoạt động của 09 đoàn vận động ở 9 ấp, kết quả như sau: 

+ Bậc THCS: 742/743 đạt tỷ lệ 100%. 

+ Bậc Tiểu học: 1332/1291 đạt tỷ lệ 103,18%. 

+ Bậc Mầm non: 449/390 đạt tỷ lệ 115,13%. 
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1.2. Y Tế: 

Thường xuyên tổ chức truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên người; kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ các dịch bệnh ở khu dân cư; phối hợp với các ngành chức năng tổ 

chức 04 cuộc kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 12 lượt cơ sở kinh doanh. 

Qua kiểm tra chưa phát hiện có vi phạm. 

Tổ chức khám và điều trị bệnh cho 42.254 lượt bệnh nhân, khám sức khỏe cho 198 

người thuộc diện gia đình chính sách, tiêm chủng mở rộng cho 725 trẻ, khám sức khỏe 

cho học sinh được 1.452 em, khám nghĩa vụ quân sự cho 85 thanh niên; Tổ chức khám và 

bốc thuốc đông y cho 4.784 lượt bệnh nhân. 

Xảy ra 26 ca bệnh tay chân miệng, tăng 12 ca và 45 ca sốt xuất huyết, tăng 21 ca 

so năm 2017; Tổ chức 24 cuộc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và dập dịch ở những 

khu vực xảy ra bệnh. 

Thực hiện tốt công tác truyền thông, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về chiều cao là 

13,25%, đạt 100,38% so Nghị quyết, về cân nặng là 10,5%, đạt 100% so Nghị quyết. 

Thực hiện tốt các tiêu chí về chương trình y tế quốc gia, Trạm y tế xã An Hảo duy 

trì được mức độ đạt chuẩn. 

1.3. Văn hóa thông tin – thể dục thể thao: 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa – thông tin huyện đóng góp để hoàn chỉnh 

Quy chế hoạt động để tiến hành thành lập Câu lạc bộ hành nghề nhíp ảnh trong khu du 

lịch núi Cấm.  

- Trên địa bàn xã có 07 điểm với 21 máy trò chơi game bắn cá; phối hợp các 

ngành chức năng huyện tổ chức 23 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện 02 trường hợp 

không đủ hồ sơ, lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động. 

- Duy trì tốt chương trình thời sự tổng hợp của địa phương, Trong năm phát được 

536 tin bài và 108 chuyên mục thông tin về tình hình ANCT trật tự ATXH, phát triển 

kinh tế xã hội, kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tháng hành động vị 

sự nghiệp giáo dục; Tịnh Biên đón nhận lên đô thị loại IV. 

- Tổ chức nhiều hoạt động TDTT nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 

như: giải Nông dân Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, có 10 đội tham gia thi đấu 

03 môn. Qua đó, tặng thưởng cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thi đấu. 

Ngoài ra, còn tổ chức bóng đá giao hữu với xã Tân Lợi, Tiểu Đoàn 18, Tiểu Đoàn 14; 

phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân 

Mậu Tuất năm 2018; hội thao nhân dịp 30/4; Phối hợp cùng Hội phụ nữ xã tổ chức 

TDTT với 03 môn thi đấu, có 09 chi hội phụ nữ về tham dự nhân dịp ngày thành lập Liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2018. 

1.4. Lao động, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội: 

- Trong năm 2018, số lao động đi làm việc ngoài tỉnh là 785 trường hợp, đạt 

196,25% so chỉ tiêu Nghị quyết năm; mở 02 lớp đào tạo nghề có 60 học viên, đạt 200% 

Kế hoạch. 

- Toàn xã có 126 hộ gia đình chính sách và 456 đối tượng BTXH đang thụ hưởng 

các chế độ theo quy định của Nhà nước. Địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo gia 

đình chính sách và hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng những việc làm cụ thể như: Tổ chức họp 
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mặt và thành đoàn thăm, chúc tết các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí; vận động quà 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn vui xuân đón tết. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác bình xét hộ nghèo năm 2018. Kết quả có 245 hộ 

thoát nghèo đạt 102,94% so Nghị quyết. Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo của xã là 205 

hộ, chiếm 6,04% so tổng số hộ toàn xã. 

- Tổ chức vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, kết quả năm 2018, vận 

động được 1.762 thẻ, đạt 94,94% so chỉ tiêu huyện giao; bên cạnh đó lập danh sách đề 

nghị các ngành chức năng và BHXH huyện cấp thẻ cho người dân tộc thiểu và người dân 

sinh sống tại 04 ấp đặc biệt khó khăn là 6.457 người. Qua đó, nâng tỷ lệ người dân tham 

gia BHYT lên 99,96% so dân số toàn xã. 

- Thực hiện có hiệu quả việc xét đối tượng cho vay vốn ngân hàng chính sách, 

trong năm 2018, giải ngân cho 201 trường hợp với tổng vốn là  3 tỷ 752 triệu đồng. Đồng 

thời quan tâm đến công tác thu hồi nợ, hiện nay tỷ lệ nợ quá hạn là 10,25%. 

2. Chỉ tiêu; nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực văn hóa – xã hội năm 2019. 

21. Chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa – xã hội năm 2019: 

* Về an sinh xã hội: 

- Đào tạo nghề 30 lao động; Giới thiệu việc làm cho 400 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo 

dưới 5%; Quản lý tốt các tổ vay vốn không để tăng nợ quá hạn so với năm 2018. 

* Vận động các loại quỹ theo quy định: 

- Quỹ vì người nghèo - Xã hội từ thiện 500 triệu đồng. 

- Quỹ khuyến học, tiếp bước đến trường 125 triệu đồng. 

- Quỹ phòng chống thiên tai 05 triệu đồng. 

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa 50 triệu đồng. 

* Giáo dục: 

- Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục. 

- Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp bậc tiểu học và THCS đạt 100% so kế hoạch giao. 

- Trẻ 5 tuổi vào Mẫu giáo 100% so Kế hoạch giao. 

- Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học: bậc THCS dưới 2,5%, Tiểu học dưới 1,5%.  

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học (kể cả học nghề hoặc học bổ túc) 

đạt trên 80%. 

* Y Tế: 

- Duy trì và nâng chất Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về chiều cao dưới 13%. 

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng dưới 10%. 

* Về Văn hóa - thể dục thể thao - truyền thanh: 

- Duy trì và nâng chất hoạt động các Câu lạc bộ hiện có. 

- Phát triển mới 90 hộ gia đình văn hóa. 
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- Công nhận hộ gia đình văn hóa 02 năm liền 146 hộ.  

- Công nhận hộ gia đình văn hóa 03 năm liền 100 hộ. 

- 100% ấp duy trì và nâng chất ấp văn hóa.  

- Duy trì chương trình thời sự của xã đạt yêu cầu của ngành dọc. 

- Nâng chất và duy trì hệ thống loa truyền thanh của xã.  

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực văn hóa – xã hội năm 2019: 

- Vận động xã hội hóa xây dựng mới 02 phòng học (cấp IV) trường Tiểu học A An 

Hảo; sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã.  

- Tiếp tục nâng chất hoạt động của Trạm truyền thanh xã, phấn đấu 100% số ấp có 

hệ thống loa truyền thanh của xã; tổ chức nhiều phong trào quần chúng, xây dựng và phát 

huy các loại hình văn hóa, thể dục thể thao trong cộng đồng dân cư gắn với phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng cơ quan, đơn vị 

văn hóa. 

- Tích cực huy động mọi nguồn lực cho giáo dục, nhất là công tác xã hội hóa giáo 

dục; Duy trì sĩ số học sinh, giảm tối đa tình trạng học học bỏ học giữa chừng; tích cực 

vận động học sinh các cấp đến trường trong năm học 2019-2020, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề 

ra; giữ vững chuẩn phổ cập; phát huy hơn nữa công tác khuyến học, tiếp bước đến 

trường. 

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho các 

đối tượng thụ hưởng; tiếp tục tư vấn, cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm, đào tạo 

nghề cho người lao động; huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng với địa phương làm tốt 

công tác an sinh xã hội. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân; duy 

trì và nâng chất mức độ đạt chuẩn chương trình y tế quốc gia; tăng cường công tác kiểm 

tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện kịp thời và ngăn ngừa dịch 

bệnh, đặc biệt bệnh sốt xuất huyết, tay, chân, miệng. 

IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG: 

1. Kết quả đạt được: 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 12 gây rối trật tự công 

cộng, giải tán 12 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; phát hiện 02 tử thi tại nhà trọ 

của ông Phương ở Điện Cây Quế; 01 vụ trộm cấp xe mô tô; triệt xóa 01 tụ điểm đánh bạc 

ăn thua bằng tiền; xử lý 15 trường hợp không khai báo lưu trú. 

- Xảy ra 02 vụ tụ tập đông người phản ánh việc đóng cổng đường lên Núi Cấm 

trong thời gian xử lý sạt lỡ đá, Công an xã củng cố hồ sơ và ra Quyết định xử phạt 05 đối 

tượng và Công an huyện xử lý hình sự 01 đối tượng cầm đầu vụ việc này. 

- Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu: Tổ chức điều tra, thu thập thông tin về dân 

cư theo đề án về xây dựng cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư đến cuối năm 2018 cơ bản đã 

hoàn thành. Trong năm, cho đăng ký thường trú 105 nhân khẩu, chuyển đi 123 khẩu. 

- Tình hình trật tự an toàn giao thông: Tổ chức 120 cuộc tuần tra về an toàn giao 

thông đường bộ, có 720 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Kết quả phát hiện và xử lý 625 

trường hợp có hành vi vi phạm; xảy ra 14 vụ tai nạn, va quẹt giao thông, làm chết 01 

người (giảm 06 vụ). 
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- Phối hợp Mặt Trận, các Đoàn thể xã, Đội nghiệp vụ Công An huyện tổ chức 05 

cuộc tuyên truyền về các quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực ATGT, Phòng 

chống tội phạm, về quản lý nhân hộ khẩu, về phòng cháy chữa cháy và diễn đàn Công an 

lắng nghe ý kiến của nhân dân. 

- Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàn chiến đấu; thường xuyên giáo dục chính trị 

tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị; hai lực lượng phối hợp chặt chẽ trong việc giữ 

gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, nhất là trước, trong và sau tết Mậu Tuất 2018. Tổ chức 

thực hiện các phần việc đúng theo kế hoạch tuyển quân và giao 6/6 quân, đạt 100% chỉ 

tiêu nghị quyết. 

- Cử 15 lượt các bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn, huấn luyện đảm bảo theo yêu cầu; 

giới thiệu 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng dành cho đối tượng 

3. Đồng thời chuẩn bị nội dung tổ chức mở lớp cho đối tượng 4. 

2. Hạn chế, tồn tại: 

3. Chỉ tiêu; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019: 

3.1. Chỉ tiêu năm 2019:  

* An ninh: 

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình Camera an ninh (với quy mô 50 

camera). 

- Xây dựng đơn vị Công an xã và thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ được 

ngành cấp trên đánh giá đạt kế hoạch. 

- Giữ vững chỉ tiêu chí 19.2 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

* Quốc phòng: 

- Giao quân đạt 100% chi tiêu trên giao. 

- Thực hiện chỉ tiêu về phong trào thi đua quyết thắng được Ban CHQS huyện 

đánh giá loại giỏi. 

- Giữ vững chỉ tiêu chí 19.1 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2019: 

Phát huy hiệu quả hoạt động của Đội dân phòng, các Tổ tự quản, mô hình tự 

quản; Đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các 

vụ việc kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự, đảm bảo an  ninh chính trị-trật tự an 

toàn xã hội.  

Củng cố, xây dựng lực lượng dân quân thường trực, lực lượng tại chỗ nhằm đảm 

bảo chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Chuẩn bị tốt thực lực cho công tác tuyển quân năm 

2019. 

V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 

1. Kết quả thực hiện: 

- Thường xuyên tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; tổ 

chức 36 buổi tiếp công dân; tiếp nhận 12 đơn tranh chấp về đất đai và 06 vụ tranh chấp 

dân sự khác. Qua đó, hòa giải thành 06 vụ, số còn lại đang tiếp tục xác minh làm rõ để 

đưa ra hòa giải; Duy trì hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả, trong năm đã giải 

quyết 14.584 hồ sơ hành chính đúng quy định. 
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- Cấp bổ sung 45 trường hợp ưu tiên không thời hạn và 106 trường hợp ưu tiên có 

thời hạn lưu thông trên tuyến đường lên núi. 

- Tiếp nhận 65 đơn xin sửa chữa trên núi Cấm. Qua đó, UBND xã chấp thuận cho 

52 trường hợp, hướng dẫn về huyện 13 trường hợp; huyện cấp phép xây dựng 12 trường 

hợp trên địa bàn xã. 

- Tiếp nhận và hoàn chỉnh 199 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu (586 

thửa); tiếp nhận 122 hồ sơ cấp đổi (248 thửa). 

- Phân công lại nhiệm vụ đối với Công chức, người người hoạt động không 

chuyên trách đang làm việc tại UBND xã; phân công hướng dẫn tập sự đối với 03 công 

chức mới tuyển dụng. 

- Tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2018. Qua đó, phát động 

nhiều phong trào thi đua, 100% công chức, người lao động có ký kết thi đua. 

- Tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã An Hảo năm 2018, 

được đánh giá đạt yêu cầu đặt ra. 

2. Hạn chế, tồn tại: 

Núi Cấm là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, tiếp tục được đầu tư nhiều hạng mục 

công trình nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên với diện 

tích tự nhiên rộng, địa hình đồi núi khá phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản 

lý xã hội ở địa phương. Lượng khách du lịch ngày càng đông làm phát sinh các tệ nạn xã 

hội, vấn đề bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự. Mặt khác tình hình khiếu kiện liên quan 

đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí nơi mua bán chưa được giải quyết dứt điểm 

đã ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành quản lý nhà nước của xã. 

3. Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019: 

3.1. Chỉ tiêu năm 2019: 

- Cải cách hành chính được đánh mức một. 

- Duy trì chuẩn tiếp cận pháp luật và được đánh giá ở mức một. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận 

một cửa vi phạm đến mức có hình thức kỷ luật.  

- Tổ chức công tác hòa giải cơ sở được ngành chuyên môn cấp trên đánh giá đạt 

mức cao nhất. 

- Cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu 593 thửa. 

- Hoàn thành việc rà soát, thống kê việc đăng ký quyền sử dụng đất. 

- Thực hiện công tác báo cáo thống kê đạt 100% điểm Kế hoạch giao. 

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2019: 

Tăng cường và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

cho người dân; Nâng chất hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo kỹ 

cương; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tiếp 

công dân đúng luật định; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo 

quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân.  
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B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi 

mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 của Nghị 

quyết Đảng bộ và Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Vì vậy, nhiệm vụ của năm 2019 là hết 

sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của 

doanh nghiệp và người dân; do đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức 

phụ trách các lĩnh vực chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển 

khai thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chủ động đề ra các giải 

pháp tích cực, khả thi, hiệu quả; tận dụng tốt thời cơ, chủ động vượt qua mọi thách thức 

để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 của xã./. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND xã An 

Hảo./. 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- UBND huyện Tịnh Biên; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; 

- Đoàn thể xã; 

- Cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; 

- Trưởng 09 ấp; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Đệ 
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