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Phần thứ nhất 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân 

xã Thới Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đã đề ra 14 chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội đến nay kết quả thực hiện có 13 chỉ tiêu đạt và vượt; 01 chỉ 

tiêu chưa đạt cụ thể như sau: 

* 12 chỉ tiêu đạt và vượt 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,589 triệu/55 triệu đồng/người/năm 

vượt so với chỉ tiêu. 

- Tổng diện tích gieo trồng: 3.150/3.121 ha đạt 100,9% so với chỉ tiêu.  

- Thực hiện xã hội hóa giống cộng đồng năm 2019: 139ha đạt 100% so 

với chỉ tiêu. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.767.046.000đ/780.000.000đ 

đạt 226,54% so với chỉ tiêu.  

- Duy trì đàn gia súc 1.370/1.700 con đạt 80,5%; đàn gia cầm 

11.675/10.000 con đạt 116,7% so với chỉ tiêu. 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học: Tiểu học dưới 00%/1%; THCS dưới 0,6%/2% 

vượt so với chỉ tiêu. 

- Huy động học sinh ra lớp: Mẫu giáo 5 tuổi 91/80 đạt 113%; TH 490/493 

đạt 99,4%; THCS 328/325 đạt 100,7%. 

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 13,72%/14% vượt so 

với chỉ tiêu. 

- Mở 01 lớp đào tạo nghề với 30/25 lao động đạt 120% so với chỉ tiêu. 

- Giải quyết việc làm 280/250 lao động đạt 112% so với chỉ tiêu. 

- Giảm hộ nghèo 04/02 hộ đạt 200% cận nghèo 23/20 hộ đạt 115%. 

- Giao quân đạt chỉ tiêu trên giao 8/8 đạt 100%. 



 

 

2 

 

- Công nhận lại 10% hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền trở lên. 

Duy trì ấp văn hóa đạt chuẩn văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, và 

công nhận lại đơn vị văn hóa, thực hiện đạt. 

 

* 01 chỉ tiêu chưa đạt: 

- Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 89%/95% chưa đạt 

so với chỉ tiêu. 

I. Lĩnh vực kinh tế:  

1. Nông - lâm nghiệp:  

- Nông nghiệp:   

- Về sản xuất lúa: Tổng diện tích xuống giống vụ đông xuân, hè thu và thu 

đông là 3.150/3.121ha đạt 101%. năng suất bình quân từ 5,5 đến 6,5 tấn/ha, giá 

bán 4.300đ đến 4.600đ/kg; diện tích xuống giống rau màu là 28,1 ha, gồm dưa 

leo, ớt, đậu phộng, đậu xanh, bắp... 

Cơ Cấu Giống: IR50404: 2.882,73ha chiếm 92,67%; OM5451: 228,22ha 

chiếm 7,33%. 

Thực hiện dự án VnSAT: Trong năm 2019 đã mở được 01 lớp luân canh 

cây trồng, với số lượng 50 học viên tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức trình diễn 01 

mô hình luân canh cây trồng (trồng cây đậu phộng, diện tích 01ha) tại ấp Đông 

Thuận (kết thúc trình diễn ngày 25/3/2019). 

Đang đề xuất thực hiện tiểu dự án đợt 3: đề xuất cơ sở hạ tầng (nâng cấp 

tuyến đường Bắc kênh Đào, xây mới cầu Nhơn Thới), hàng hóa trang thiết bị 

(máy cắt, máy cấy, máy phun, máy tách hạt,…) với kinh phí gần 12 tỷ đồng. 

Thực hiện mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Lập danh 

sách gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký thực hiện 02 

mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (mô hình tưới tiết kiệm nước và 

mô hình chăn nuôi chồn hương) 

 - Chăn nuôi: Duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm và thực hiện tốt về 

tiêm phòng bệnh: cúm H5N1 được 15.000 con vịt, tiêm phòng chó dại được 100 

con, tiêm phòng tụ huyết trùng và dịch tả cho heo được 240 con; tiêu độc sát 

trùng chuồng trại 38 hộ với 38L thuốc = 114.000m2. Tình hình bệnh dịch tả heo 

Châu Phi phát hiện 20 hộ có heo mắc bệnh tổng số 344 con với 20.058 kg, đã tổ 

chức tiêu hủy, tiêu độc và vệ sinh chuồng trại đúng quy định. 

- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện rà soát và đánh giá lại các 

tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nâng cao kết quả đến thời điểm hiện tại đạt 

13/19 tiêu chí và 29/35 chỉ tiêu. 

- Công tác kiểm lâm: Tổ chức triển khai phương án bảo vệ và phòng 

cháy chữa cháy rừng năm 2019. Phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra săn bắt 

động vật hoang dã kết quả không phát hiện gì. Thực hiện theo kế hoạch trồng 
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cây phân tán, vừa qua UBND xã có giao cho 19 hộ dân với số lượng 2.855 

cây xoài keo để trồng tại đất nhà. 

 2.  Giao thông - thủy lợi: Phối hợp với  phòng Kinh tế - hạ tầng huyện, 

xí nghiệp điện nước, điện lực Tịnh Biên nghiệm thu tuyến đường dây điện hạ thế 

độc lập ở tuyến đường Lâm Vồ Nối dài, đường Gó Cây Tung, đường Thới 

Thuận 1 và khảo sát cây cầu bến Lâm Vồ; Đoàn vận động hiến đất, hiến cây tiến 

hành đi vận động các hộ dân mở mới các tuyến đường trên địa bàn xã; Kiểm tra 

các tuyến đường giao thông và đê bao kết quả phát hiện tuyến đường đê Bắc 

kênh Phước Điền taly bị lở. 

3. Tài nguyên - Môi trường: Kết hợp Mặt trận, Đoàn thể, các ấp và 

Trung Đoàn 1 phát quang, vệ sinh môi trường, khai thông cống rảnh các tuyến 

đường giao nông thôn trên địa bàn xã như: Đường Đoàn Minh Huyên, Bàu 

Mướp, Đình Thới Sơn… 

Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp khai thác cát 

không xin phép và đề nghị về trên ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền 

7.500.000đ. 

4. Dịch vụ - du lịch: Lượng khách đến tham quan tại khu du lịch Núi Két 

trên 25.000 lượt người, với doanh thu ước trên 600 triệu đồng; đến viếng, tham 

quan Đình, Chùa trên 100.000 lượt người. 

5. Quản lý đất đai – Xây dựng:  

Đất đai: Trong năm tiếp nhận 34 hồ đăng ký QSDĐ và trả kết quả đúng 

hẹn; cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu 33 giấy, đăng ký xét duyệt 34 hồ sơ. 

Kết hợp Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất huyện Tịnh Biên đo đạc phục 

hồi móc ranh 03 trường hợp; Kết họp Tư pháp mời hộ ông Nguyễn Ngọc Diềm 

và bà Lê Thị Thúy An làm việc nhằm xác định lại ai là chủ thể xây dựng không 

phép để báo cáo về trên; Kết họp Tư Pháp hòa giải 02 vụ tranh chấp ranh đất. 

Kết quả hòa giải không thành.  Hướng dẫn  đương sự khiếu nại về trên; Kết hợp 

ấp Núi Két hòa giải 01 trường hợp tranh chấp đất. Kết quả hòa giải không thành; 

Kết hợp Công an nhắc nhở 37 trường hợp để vật liệu xây dựng lấn chiếm lề 

đường. 

Xây dựng: Kết họp cán bộ phòng KTHT huyện khảo sát và giao mốc chỉ 

giới xây dựng cho 19 hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở và nhà nuôi chim yến. 

Lập biên bản đình chỉ 03 trường hợp xây dựng hàng rào và nhà ở trên 

phần đất đang tranh chấp và đất chưa chuyển mục đích sử dụng, lấn chiếm đất 

công, vi phạm hành lang lưới điện. Kết quả công trình đã dừng xây dựng. 

Kết hợp Mặt Trận và Đoàn thể khảo sát và vận động nhân dân hiến đất 

làm lộ tuyến đường liên xã Nhà Bàng – Thới Sơn. 

Vào ngày 22/7/2019. Sau cơn mưa lớn trên địa bàn xã có 08 trường hợp 

nhà bị tốc mái tôn, 01 trường hợp sập nguyên căn nhà (chủ hộ đi làm ăn xa). 

Tổng thiệt hại ước tính  khoảng 165 triệu đồng. 
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 6. Tài chính – ngân sách: Quyết toán ngân sách năm 2018 với 

phòng Tài chính – kế hoạch huyện Tịnh Biên. Thu ngân sách trên địa bàn được 

229.869.000đ nâng lủy kế 1.767.046.000đ/780.000.000đ đạt 226,54%.  

 

 

II. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội: 

1. Giáo dục: Tổ chức dạy học theo kế hoạch, thực hiện hoạt động dự giờ 

thăm lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém; Tổ chức thi 

học kỳ I và Học kỳ II và tổng kết năm học 2018 - 2019. Tổ chức lễ khai giảng 

năm học mới 2019 - 2020. 

2. Công tác khuyến học: Tiếp nhận từ các mạnh thường quân hỗ trợ quà, 

tập, viết, xe đạp trị giá 280 triệu đồng và hỗ trợ kịp thời cho học sinh ở các 

trường.  

3. Trung tâm học tập cộng đồng: Phối hợp với các trường cập nhật số 

liệu, hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2019.  

4. Y tế: Công tác chăm sóc khám và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân 

dân được 19.529 lượt. Tiêm chủng thường xuyên từ vòng I đến vòng XI/2019.  

 Trong năm phối hợp liên ngành xã thực hiện thanh kiểm tra ATTP  tổ 

chức 02 đợt được 48 cơ sở. Trong đó 02 cơ sở mới, chưa thực hiện cam kết đảm 

bảo ATTP. Đoàn đã tiến hành lập biên bản và cho cơ sở thực hiện cam kết trong 

vòng 7 ngày kể từ ngày được kiểm tra. 

 Trong năm xảy ra 64 cas bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng 05 cas.  

5. Hội người cao tuổi: Phối hợp với các ấp rà soát lập hồ sơ cho đối 

tượng đủ điều kiện hưởng bảo trợ xã hội; Kết hợp với Mặt trận và các đoàn thể 

tổ chức thăm chúc thọ và mừng thọ cho 71 cụ. 

6. Hội Chử Thập đỏ: Chuyển 78 cas bệnh lên tuyến trên, và vận động 

hiến máu nhân đạo đợt I, II và III được 65 đơn vị máu. Đồng thời vận động được 

44 triệu đồng đổ dầu, nhớt và thay vỏ xe chuyển bệnh và sửa xe nhà giàng.  

7. Về Văn hóa xã hội – Thể dục thể thao và truyền thanh:  

Công tác tuyên truyền: Trong năm cắt dán 78 băng rôn tuyên truyền về 

ngày pháp luật Việt Nam, mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, ngày thành lập 

Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02; ngày pháp luật Việt Nam; lễ ra quân tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019; Bảo hiểm xã hội tự nguyện và ngày truyền thống 

dân quân tự vệ 28/3; 15 cuôc̣ lồng ghép tuyên truyền của Hôị Nông dân , Đoàn 

thanh niên, Hôị Phu ̣nữ taị điểm sinh hoaṭ văn hóa xã , 821 lươṭ người tham dư ̣ , 

nôị dung tuyên truyền về  ngày pháp luật Việt Nam ; Tuyên truyền Nghi ̣ điṇh 

122/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết điṇh 42/2018/QĐ-UBND của Ủy 

Ban nhân dân tỉnh ; Luâṭ bình đẳng giới ; Cách phòng tránh xâm hại trẻ em gái ; 

Sinh hoaṭ  hè tình nguyêṇ của các em sinh viên ; Tuyên truyền về phòng chống 

bêṇh sốt xuất quyết năm 2019,...   
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Công tác quản lý Nhà nước về văn hoá: Trong năm tiếp nhận 02 giấy 

giới thiệu hoạt động của phòng văn hóa và thông tin cho phép 02 điểm vui chơi 

giải trí thiếu nhi ấp Sơn Tây và Núi Két xã Thới Sơn. 

Tiếp đoàn kiểm tra công nhâṇ khóm , ấp văn hóa và cơ quan , đơn vi ̣ văn 

hóa của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

huyêṇ. Kết qủa ấp Đông Thuâṇ đaṭ 97,5 điểm, đaṭ yêu cầu chuẩn ấp văn hóa 

theo Nghi ̣ điṇh 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.  

Phối hợp với Ban quản lý di tích Đình Thới Sơn chuẩn bị khởi công cất lại 

nhà Đông Lang của Đình , xây dưṇg “Hồ cá  sấu năm chèo” ; Phối hợp hợp với 

04 ấp định vị và cấm lại Bảng ấp văn hóa; Phối hợp với Ban quản lý di tích 

Chùa Phật Thới Sơn tổ chức lễ Khánh thành Nhà trưng bày ngày 23/4/2019; 

Phối hợp Đoàn Thanh niên và Công Đoàn tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng 

mừng Xuân 2019 có 13 tiết mục biểu diễn và có hơn 160 lượt người xem,… 

Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra 04 điểm buôn văn hóa phẩm, kết quả 

nhắc nhở tém dẹp không cho mua bán nữa. Ngoài ra thu giữ các sách sấm giảng 

không có tem, photo không được phép lưu hành các điểm di tích về xã để tiêu 

hủy. 

Đài truyền thanh: Tiếp âm đài trung ương , tỉnh, huyêṇ, chương trình điạ 

phương; Thông báo hồ sơ công khai xét cấp giấy QSDĐ, thông báo danh sách 

đóng góp quỹ cây mùa xuân; Tuyên truyền đĩa An toàn vệ sinh thực thẩm cấm 

đốt pháo trong dịp tết; Thông báo chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng 

xuân. Thông báo hồ sơ công khai xét cấp giấy QSDĐ và tuyên truyền sốt xuất 

huyết trong mùa mưa.  Tuyên truyền  Nghi ̣ điṇh 167 về xử phaṭ hành chính 

lĩnh vực an ninh trật tự về hành vi gây tiếng ồn tại khu dân cư , nơi công côṇg từ 

sau 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau; Nghị định 122/2018/NĐ-CP CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ; Quyết điṇh 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của 

UBND tỉnh An Giang; Tuyền truyền tháng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

8. Lao động, giải quyết việc làm và chính sách xã hội: Chi trả chế độ 

ưu đãi thường xuyên, quà tết, thờ cúng liệt sĩ, điều dưỡng tại nhà cho đối tượng 

chính sách với tổng kinh phí: 1.526.882.000 đồng. Kết hợp các ấp cấp 551 thẻ 

BHYT cho đối tượng chính sách và đối tượng BTXH.  

Triển khai cất mới 03 căn nhà cho gia đình chính sách theo Quyết định 22 

của Chính phủ. Đồng thời cất mới 04 căn từ nguồn vận động và Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa của huyện; Kết hợp Công ty khai thác và chế biến đá An Giang, Sở 

LĐTBXH thăm tặng quà và trợ cấp phụng dưỡng mẹ VNAH Nguyễn Thị Hến; 

Đưa 17 đối tượng chính sách đủ điều kiện đi điều dưỡng tập trung tại TP Nha 

Trang, Côn Đảo, Đà Nẳng… 

Lập 22 hồ sơ mai táng phí đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; giới thiệu 

14 thân nhân đối tượng chính sách, BTXH từ trần đến phòng LĐTBXH nhận 

tiền mai táng phí; Họp Hội đồng xét 33 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp 

bảo trợ xã hội. 
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Kết hợp hội nông dân vân động mở lớp đào tạo nghề (xử lý xoài ra hoa) 

cho 25 lao động nông thôn; Tư vấn cho 280/250 lao động nông thôn đi làm việc 

trong và ngoài tỉnh, đạt 112% chỉ tiêu giao. 

9. Giảm nghèo - Gia đình –Trẻ em: Lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo 

năm 2019 và hộ mới thoát nghèo 3 năm 2016-2017-2018 có nhu cầu vay vốn. 

kết quả bình xét hộ nghèo, thoát nghèo 04 hộ, thoát cận nghèo 23 hộ. 

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

năm 2019; Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện “Chương trình hành 

động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” năm 2019. 

Kết quả giao dịch ngân hàng chính sách: thu nợ, lãi trên 1.4 tỷ đồng và giải 

ngân trên 2,6 tỷ đồng. 

Báo cáo công tác Bình đẳng giới về Phòng LĐTBXH huyện; Xây dựng kế 

hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu trẻ em trên địa bàn xã năm 2019; Báo cáo về 

Phòng LĐTBXH huyện về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 

xâm hại ở trẻ từ năm 2015 đến nay. 

III. Quốc phòng, An ninh trật tự xã hội 

1. Quốc phòng: Tình hình trong nội địa ổn. 

Công tác chính sách: Triển khai kế hoạch về việc lập bản đồ tiềm kiếm 

quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. 

Công tác tuyển quân: Đón nhận quân xuất ngũ trở về địa phương (4QN). 

Tham gia Hội trại Tòng quân năm 2019 tiến hành giao quân 8/8 TN. 

- Thực hiện đăng ký thanh niên tuổi 17 năm 2019 (Sinh năm 2002) được 

43/43 TN. Tổ chức họp xét duyệt NVQS lần I. 

Công tác tập huấn, huấn luyện: Trong năm tham gia 04 lớp tập huấn có 

09đ/c tham gia. 

- Điều động dân quân tham gia huấn luyện lớp chiến sĩ mới tại Ban CHQS 

huyện, Thời gian 15 ngày có 07đ/c; Tham gia huấn luyện DQTT mới tuyển chọn 

tại Ban CHQS huyện Thời gian 3 tháng quân số = 01đ/c. 

Công tác diễn tập: Tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. 

Công tác chính sách: Tiến hành triển khai tổ chức lập bản đồ tìm kiếm 

quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019. 

Công tác lao động giúp dân: Trong quý thực hiện lao động giúp dân 

được 50 cuộc có 202đ/c tham gia, thời gian 44 ngày = 186 ngày công. 

Công tác xây dựng lực lượng: Tổ chức kỷ niệm 84 năm ngày truyền 

thống DQTV (28/3/1935-28/3/2019) tại Hội trường UBND xã quân số tham gia 

= 76đ/c. 

2. An ninh trật tự: Trong sáu tháng nắm tình hình về tôn giáo, dân tộc 

chưa có biểu hiện gì nghi vấn. phạm pháp hình sự ổn. 

2.1. Chống tội phạm hình sự: So với cùng kỳ năm 2018 giảm 00/03 vụ.  
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2.2. Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm:  

Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm so với cùng kỳ 

năm 2018 giảm 04/07 tin. Trong đó: 01 tin báo “Tai nạn giao thông”; 02 vụ “Cố 

ý gây thương tích” 01 vụ “Mất trộm xe honda”.. Công an xã tiếp nhận tin báo và 

xác minh củng cố hồ sơ ban đầu chuyển giao về Đội CSHS Công an huyện đúng 

theo thời gian quy định. 

2.3. Chống tệ nạn xã hội: So với cùng kỳ năm 2018 giảm 01/03 vụ. 

Trong năm phối hợp với Đội CSHS Công an huyện Tịnh Biên triệt xóa 01 

tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền (tài xỉu) tại tổ 05 ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn. 

Tang vật tạm giữ tại chỗ 01 bộ tài xỉu, ghế nhựa, tiền mặt 600.000 đồng. Liên 

quan 24 đối tượng thừa nhận có tham gia chơi tài xỉu tại đại chỉ tổ 1 ấp Núi Két 

và tổ 5 ấp Sơn tây, xã Thới Sơn. Công an xã thới Sơn đã tham mưu UBND xã đề 

xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt VPHC đối với 06 trường hợp theo 

thẩm quyền với số tiền 42.500.000đ, UBND xã ra quyết định xử phạt VPHC 18 

trường hợp với số tiền 27.000.000đ. 

Trong năm xảy ra 06 vụ gây rối trật tự công cộng. Đã tiến hành xác minh 

làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với số tiền 

3.750.000đ. 

2.4. Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: 

- Kết hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy mời 11 

đối tượng trên địa bàn xã để test ma túy. Kết quả là có 07 đối tượng dương tính 

với ma túy đá và 04 đối tượng âm tính. Đã hoàn thành thủ tục đưa 04 đối tượng 

đi Trung tâm cai nghiện tỉnh theo Quyết định 190 của UBND tỉnh thời gian 30 

ngày.  

- Bắt quả tang 02 đối tượng có hành vi vận chuyển 01 bọc nylon màu đen 

có chứa 03kg cây cần sa, đã lập hồ sơ ban đầu giao Đội Cảnh sát điều tra tội 

phạm về kinh tế và ma túy thụ lý theo thẩm quyền. 

2.5. Công tác tuần tra truy quét : Phối hợp với lực lượng Quân sự tổ 

chức 135 cuộc tuần tra có 1.002 lượt đồng chí tham gia. Qua đó, giải tán 28 

xòng đánh bài nhỏ, xòng đá gà, 36 lượt nhóm, có 128 thanh niên uống rượu đêm 

khuya. 

2.6. Công tác giữ gìn TTATGT  –  TTCC: Duy trì hoạt động của mô 

hình “Tự quản về an toàn giao thông”; Tổ chức 126 ca tuần tra, kiểm soát giữ 

gìn TTATGT  –  TTCC có 633 lượt đồng chí tham gia. Kết quả phát hiện 14 

trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt thành tiền 5.640.000đ và giải tỏa 56 

trường hợp để cát, đá, che liều quán mua bán lấn chiếm lồng lề đường gây cản 

trở giao thông, cho làm cam kết 13 trường hợp mua bán lấn chiếm. 

Tai nạn giao thông: So với cùng kỳ năm 2018 là tăng (02/00 vụ). 

IV. Quản lý Nhà nước: 

1. Hội đồng nhân dân 
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Thường trực HĐND xây dựng Kế hoạch tổ chúc kỳ họp lần thứ 9 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Phối hợp Ủy ban nhân dân khảo sát mở các tuyến đường giao thông nâng 

thôn. 

Tham gia họp tổ Đại biểu HĐND huyện đóng góp báo cáo 6 tháng về phát 

triển kinh tế xã hội của UBND huyện. 

Tổ chức giám sát trước kỳ họp 02 đơn vị: trường Tiểu học A Thới Sơn và 

ban ấp Núi Két. 

Hoạt động của 02 ban: Ban kinh tế - xã hội tổ chúc thẩm tra báo cáo 6 

tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cà công tác thu chi ngân 

sách, các tờ trình; Ban pháp chế thẩm tra báo cáo 6 tháng của Công an, Ban 

CHQS xã và công tác tư pháp. 

Tổ chức thành công kỳ họp HĐND lần thứ 9 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

Phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp và đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. 

2. Ủy ban nhân dân  

- UBND xã tập trung triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thực hiện 28 chỉ tiêu thi đua UBND 

huyện giao trong năm 2019. Trên cơ sở đó và thực hiện Chương trình công tác 

của UBND huyện, UBND xã xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 

2019. 

- Tập trung quản lý thanh niên và tham gia hội trại tòng quân năm 2019. 

- Tập trung chỉ đạo các ngành, các ấp thực hiện công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ ở khu dân cư và PCCC rừng, 

công tác PCTT & TKCN. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau rằm 

tháng 7 năm Kỷ Hợi. 

- Tập trung chuẩn bị văn kiện và tổ chức thành công diễn tập chiến đấu 

phòng thủ năm 2019. 

- Triển khai Kế hoạch Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 163 cụ Đoàn Minh Huyên 

năm 2019 (12/8/1856 – 12/8/2019 ÂL). 

- Tập trung chỉ đạo tục duy trì, nâng chất giữ chuẩn “Xã nông thôn mới” 

và thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

3. Công tác Tư pháp: Trong 09 tháng tiếp nhận 02 đơn và hòa giải thành 

01 đơn, 01 đơn không thành đương sự tiếp khiếu về trên; Hỗ trợ 04 tổ hòa giải 

ấp hòa giải thành 04 vụ. Tiếp công dân 04 cuộc có 04 lượt người đã giải thích, 

hướng dẫn cụ thể; Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 3.217 hồ sơ; chứng 

thực hợp đồng, giao dịch: 48 hồ sơ; chứng thực chữ ký: 351 hồ sơ; 
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4. Công tác Hộ tịch: Đăng ký khai sinh: 131 hồ sơ; đăng ký kết hôn: 

44 hồ sơ; đăng ký khai tử: 56 hồ sơ; Công tác hộ tịch khác 157 trường hợp; liên 

thông khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 06 tuổi 92 

trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 460 hồ sơ; xác nhận tình trạng hôn 

nhân 182 hồ sơ.   

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thực hiện tiếp nhận và 

chuyển trả kết quả 4.646 hồ sơ cá nhân. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và 

Dân vận chính quyền. 

5. Nội vụ: Tham mưu với UBND đề nghị phòng Nội vụ về việc cho thôi và 

chọn nhân sự, sắp xếp, bố trí cán bộ không chuyên trách cấp xã để ra quyết định. 

Điều tra, thống kê công tác thanh niên trên địa bàn. Thực hiện chế độ nâng 

lương thường thường xuyên cho 04 cán bộ, công chức và 01 nâng lương trước 

niên hạng. 

Tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện công tác thi đua 

khen thưởng năm 2018; Tổng hợp báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, 

công chức, không chuyên trách năm 2019. 

 6. Thống kê: Điều tra tình hình phát triển thương mại; Điều tra thu thập 

thông tin diên tích trồng cây lâu năm trên địa bàn xã; Điều tra năng suất, sản lượng 

cây lâu năm trên địa bàn xã; Điều tra vốn đầu tư 104 hộ dân ở địa bàn ấp Núi Két 

và điều tra tình hình xây dựng xây dựng năm 2018 đối với 253 hộ dân ở địa bàn ấp 

Sơn Tây và Thới Thuận. Tổ chức lễ ra quân và thực hiện tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019.  Kết quả sơ bộ, hiện nay trên địa bàn xã có 2.369 hộ dân với 7.866 

nhân khẩu (trong đó:  nam 3.838 người, nữ 4.038 người; Điều tra chăn nuôi thời 

điểm 01/4, 01/7 các hộ dân trên địa bàn ấp Sơn Tây; Điều tra 04 doanh nghiệp trên 

địa bàn xã. Điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2019. 

 Lập bảng kê hộ sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2019 trên địa bàn ấp Đông 

Thuận; Tiến hành điều tra kết thúc diện tích gieo trồng vụ Hè Thu năm 2019; Rà 

soát cập nhật bổ sung dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

V. Nhân xét, đánh giá 

1. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND huyện và Thường trực Đảng 

ủy cùng với sự hỗ trợ về công tác chuyên môn của các phòng ban ngành huyện.  

- Đặc biệt, là sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ và sự đồng tình của 

nhân dân nên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có 

bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, các chính sách an sinh xã 

hội thực hiện tốt.  

2. Khó khăn: 

- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, nhưng từng lúc tình 

hình TNXH vẩn còn lén lúc hoạt động nên việc xử lý chưa triệt để. 
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- Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến đất 

đai còn kéo dài do phải phối hợp nhiều ngành có liên quan giữa huyện và xã. 

- Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 

tỷ lệ còn thấp. 

- Tình hình dịch bệnh xuất huyết diễn biến phức tạp trong năm đã xảy ra 

64 ca; bệnh dịch tả heo Châu Phi phát hiện 20 hộ có 344 con với 20.058 kg. do 

nhận thức và hành động của người dân trong chủ động phòng, chống dịch bệnh 

trên người và gia súc, gia cầm còn hạn chế. 

- Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và chỉ tiêu 

thi đua huyện giao đạt tỷ lệ thấp. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 

I. Dự báo tình hình: 

Việc thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế sẽ gây những khó khăn nhất 

định đối với tăng trưởng kinh tế. Thời tiết diễn biến bất thường, những rủi ro do 

thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có thể xảy ra ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định 

đời sống nhân dân. 

Ảnh hưởng trực tiếp từ lãi suất tín dụng ngân hàng nên các hoạt động vay 

vốn duy trì sản xuất không khả thi, buộc phải giảm quy mô, giảm doanh thu. 

II. Những khó khăn: 

- Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm chưa được tổ chức đồng bộ từ 

khâu đào tạo nghề đến tìm đầu ra cho lao động sau khi được đào tạo. 

- Nhiều vụ việc khiếu nại đã được các ngành chức năng tập trung giải 

quyết nhưng đến nay vẫn còn một số hộ tiếp tục khiếu nại dây dưa, kéo dài gây 

tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức của nhà nước và nhân dân. 

- Các dịch bệnh nguy hiểm trên người và gia súc, gia cầm luôn tìm ẩn 

nhiều thách thức, tạo nguy cơ lớn cho ngành chăn nuôi. 

- Thách thức về tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, ý thức của 

người dân trong việc phòng chống dịch bệnh chưa cao, là điều kiện để phát sinh và 

bùng phát dịch bệnh.  

III. Quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2020: 

1. Quan điểm: 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề an sinh 

xã hội và bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. 

- Giữ vững và ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao dân 

trí; củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; Kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt 

động hệ thống chính quyền và xây dựng nền hành chính vững mạnh. 

2. Mục tiêu: 

- Tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện về kiến thiết đô thị giai 

đoạn 2018 -2020. 
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- Tiếp tục duy trì Giữ vững chuẩn “xã nông thôn mới” và hoàn 

thành bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới” nâng cao theo Quyết định 1005/QĐ-

UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh An Giang. 

- Củng cố nâng chất hợp tác xã nông nghiệp Thới Sơn và đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

- Tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu thi đua huyện giao. 

- Phát triển toàn diện và bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội 

và đảm bảo quốc phòng – an ninh. 

- Ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp và dịch vụ - du lịch tâm linh. 

- Giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội để cải thiện đời sống nhân dân, tiếp 

tục thực hiện giảm nghèo, tạo thêm việc làm. 

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục đáp 

ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước bằng pháp luật. 

3. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 677 triệu đồng, phấn đấu tăng 

thêm 10% bằng 745 triệu đồng. 

- Tổng diện tích gieo trồng: 3.181 ha, (Lúa 3.121 ha; hoa màu 60 ha). 

- Thực hiện xã hội hóa giống cộng đồng năm 2020: đạt chỉ tiêu huyện giao. 

- Duy trì đàn gia súc 1.000 con; đàn gia cầm 10.000 con 

- Mở 01 lớp đào tạo nghề với 25 lao động 

- Giải quyết việc làm 250 lao động. 

- Giảm hộ nghèo 02 hộ, giảm cận nghèo 20 hộ. 

- Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu huyện 

giao và 96% đạt chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. 

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 14%; cân nặng 

dưới 10%. 

- Huy động học sinh ra lớp: Mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; Tiểu học đạt 

100%; THCS đạt trên 98%. 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học: Tiểu học dưới 1%; THCS dưới 2%. 

- Công nhận lại 10% hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền trở lên. Duy 

trì ấp văn hóa đạt chuẩn văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, và công 

nhận lại đơn vị văn hóa.  

- Giao quân đạt chỉ tiêu trên giao. 
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IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp: Tập trung thực hiện các mô hình 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nông nghiệp, nông thôn và tiến độ đầu tư 

hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp. Mô hình xã hội hóa tổ nhân giống lúa xác 

nhận phục vụ yêu cầu sản xuất trên địa bàn xã, phát huy hợp tác xã nông nghiệp 

Thới Sơn; tập trung triển khai thực hiện dự án VnSAT trên địa bàn xã. Tiếp tục 

duy trì và nâng chất và giữ chuẩn xã nông thôn mới và hoàn thành bộ tiêu chí 

“Xã nông thôn mới” nâng cao theo Quyết định 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 

của UBND tỉnh An Giang. 

- Thực hiện tốt công tác trồng trang dậm diện tích rừng, duy trì tỷ lệ che 

phủ rừng. Triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy 

rừng. 

- Theo dõi và nắm chắc tình hình để có các biện pháp phòng ngừa các 

dịch bệnh trên cây lúa, hoa màu, dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Triển khai thực 

hiện các giải pháp phòng chống lụt bảo, giảm nhẹ thiên tai. 

1.2. Tiểu Thủ Công Nghiệp – Xây dựng: Công nghiệp – TTCN: Thực 

hiện tốt các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các cơ sở kinh doanh đầu tư cải 

tiến công cụ, phương tiện sản xuất, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, 

nâng cao sức canh tranh. Đầu tư xây dựng: Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư 

kết cấu hạ tầng về giao thông; chỉnh trang cụm, tuyến dân cư nông thôn (đặc biệt 

là đề xuất hoàn thành việc bố trí tuyến dân cư Tây Trà sư giai đoạn II); kịp thời 

vá dậm các tuyến đường giao thông nông thôn; Quản lý tốt về trật tự xây dựng, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang lộ giới. Thực hiện nghiêm các 

chế tài xử lý các trường hợp cất nhà trái phép, lấn chiếm đất công, đất của cơ sở 

tôn giáo. 

1.3. Về Thương mại - dịch vụ: Nâng cấp, mở rộng Chợ Lâm vồ và đảm 

bảo trật tự, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Về Dịch vụ - Du lịch: Tăng 

cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động khu du lịch Núi két. Có kế hoạch 

sắp xếp trật tự các điểm mua bán các khu di tích lịch sử cách mạng (Đình, 

Chùa). 

1.4. Về thu – chi ngân sách trên địa bàn: Tăng cường thực hiện Luật 

quản lý thuế với các cơ chế, chính sách mới ban hành. Kịp thời thu đúng, thu đủ 

và chống thất thoát thu thuế, khai thác thêm nguồn thu mới. 

- Chuyển dần cơ cấu nguồn thu ổn định, từng bước nâng chất hoạt động 

ngân sách cấp xã; phối hợp ngành huyện khai thác các nguồn thu đảm bảo đạt 

hiệu quả. 

- Kịp thời xử lý các hộ nợ thuế kéo dài, tạo thói quen trong thực hiện 

nghĩa vụ thuế đúng chế độ, đúng thời gian. Tuyền truyền sâu rộng trong nhân 

dân về luật thuế. 
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1.5. Quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường: Nâng 

cao công tác quản lý, sử dụng hợp lý đất công. Phối hợp ngành huyện sớm hoàn 

chỉnh việc đo đạt lập bản đồ địa chính đối với khu dân cư đã khai thác sử dụng. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp phát và xử lý giấy tồn theo quy định. Thực hiện 

đúng quy trình, thủ tục trong cấp, cấp đổi, chuyển quyền, sang nhượng đất đai 

và giải quyết tranh chấp đất đai. Thực hiện điều tra bảng giá đất năm 2020. 

- Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn tài 

nguyên, khoáng sản của xã. Thực hiện nghiêm các chế tài xử lý khai thác tài 

nguyên, khoáng sản trái phép. 

- Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường; 

thực hiện nghiêm các chế tài xử lý các trường hợp vi phạm. Vận động các cơ sở 

kinh doanh hoạt động đảm bảo theo tiêu chí về môi trường; vận động nhân dân 

có ý thức thu gom, tự xử lý rác thải, chất thải tại nhà hoặc tại khu xử lý rác đảm 

bảo vệ sinh môi trường. 

2. Về phát triển văn hóa – xã hội 

2.1. Giáo dục – đào tạo: Phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động người dân ý thức về tầm quan trọng của việc học, đưa 

con em đến trường đúng độ tuổi, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học 

đường.   

-  Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực, ứng dụng CNTT 

trong hoạt động dạy và học, duy trì kiểm tra chất lượng học sinh ở các lớp đầu 

cấp, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, duy trì chuẩn phổ cập giáo 

dục. Thực hiện tiếp bước đến trường vào đầu năm học; vận động xã hội hóa đầu 

tư cơ sở vật chất, cấp phát học bổng; xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu 

học”.  

2.2. TT học tập cộng đồng: Phối hợp mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, các 

lớp chuyên đề, hội thảo theo nhu cầu của người dân. Đồng thời phối hợp với các 

trường duy trì chuẩn phổ cập giáo dục. 

2.3. Hội Khuyến học: Củng cố kiện toàn ban chấp hành hội và tăng cường 

vận động quỹ khuyến học vượt chỉ tiêu. Xây dựng các phong trào đẩy mạnh 

công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.  

2.4. Y tế: Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; phát 

huy phòng khám, làm tốt khám bệnh kết hợp Đông – Tây y. Nâng chất hoạt 

động của Trạm y tế, phục vụ châm sóc sức khỏe cho nhân dân; duy trì các hoạt 

động ấp sức khỏe; quản lý các hoạt động y tế tư nhân.  

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và thực hiện đồng 

bộ các giải pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số hợp lý, giảm tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và giám sát các dịch 

bệnh nguy hiểm trên người, vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Tiếp 

tục thực hiện Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân. 
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2.5. Hội Người cao tuổi:  Củng cố kiện toàn ban chấp hành hội và phát 

triển hội viên theo chỉ tiêu; tổ chức họp mặt kỷ niệm quốc tế hội người cao tuổi 

01/10 và tổ chức mừng thọ cho các cụ đúng theo quy định.  

2.6. Hội chữ thập đỏ: Củng cố kiện toàn ban chấp hành hội, và đội mai 

táng. Duy trì quản lý tốt xe chuyển bệnh và tổ tài xế để phục vụ nhân dân, vận 

động hiến máu nhân đạo và thực hiện các chỉ tiêu huyện giao. 

2.7. Văn hóa-Xã hội, TDTT– truyền thanh: Tăng cường quản lý nhà 

nước đối với các hoạt động văn hóa - thông tin; xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động văn hóa trong năm nhân dịp các ngày lễ lớn và các hoạt động phong 

trào.  

- Tăng cường vận động xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi thể 

thao, trong đó chú trọng đến một số môn thế mạnh. 

- Nâng chất hệ thống truyền thanh; tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền các chính sách, pháp luật kịp thời đến người dân.  

2.8. Công tác Chính sách người có công, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề - 

việc làm: Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa người có công, gia đình liệt sĩ; 

Tiếp tục chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách. Kiểm tra hướng 

dẫn lập thủ tục về thực hiện các chính sách đối với người có công với cách 

mạng. Tiếp tục cất, sữa nhà ở cho gia đình chính sách. Thực hiện tốt các chính 

sách ASXH đối với người có công để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho bản thân và gia đình họ. Tiếp tục thực hiện Chi trã chế độ thường 

xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đầy đủ. Thực hiện tốt chính 

sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia giải quyết 

việc làm; Định hướng phát triển nguồn lao động, đạo tạo nghề gắn với nhu cầu 

của doanh nghiệp, giải quyết việc làm có trọng tâm phù hợp với thực trạng và 

nhu cầu phát triển. 

2.9. Giảm nghèo – Gia đình và trẻ em: Nâng cao năng lực và chất lượng 

quản lý xóa đói giảm nghèo, đưa lao động tham gia tìm việc làm; chủ động xã 

hội hóa trong công tác xã hội, tranh thủ hỗ trợ các nguồn vốn vay giảm quyết 

việc làm và quản lý tốt các nguồn vốn. Thực hiện tốt các chính sách về y tế, giáo 

dục cho hộ nghèo và các chính sách khác  

- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện từ các chương trình chính sách 

hỗ trợ cho trẻ em như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây 

dựng xã phù hợp với trẻ em. 

3. Quốc phòng – an ninh: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ và nhân dân trước những luận điệu 

xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động làm tốt công tác phản tuyên truyền. 

- Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, Quốc phòng, quân sự địa 

phương. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao. 
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- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Công an, Quân sự, các ấp và 

các lực lượng khác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng 

cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT và 

bài trừ các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Xây dựng cũng cố nâng chất hoạt động của 

Đội dân phòng, Tổ tự quản; xây dựng mô hình mới đảm bảo ANTT. Tiếp tục vận 

động quỷ phòng chống tội phạm.  

4. Quản lý nhà nước 

4.1. Tư pháp – Hộ tịch: Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục, phổ biến 

pháp luật, theo dỏi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

hành chính tại bộ phận một cửa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước. 

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác đấu tranh chống quan 

liêu, tham nhũng trong bộ máy chính quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. 

Kịp thời báo cáo xin ý kiến giải quyết các vụ việc phức tạp. Thực hiện tốt công 

tác chứng thực, đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn xã. 

4.2. Nội vụ: Tham mưu UBND  xã  thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. Tăng cường công tác 

quản lý đội ngũ CBCC theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của 

UBND xã trên lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức. Tiếp 

tục thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua - khen 

thưởng. Sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu nâng cao năng lực cả 

về phẩm chất và chuyên môn.  

4.3. Thống kê: Điều tra nông nghiệp, Công nghiệp – xây dựng – vốn đầu 

tư, thương nghiệp - giao thông vận tải, thu nhập bình quân đầu người; Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã và báo cáo đúng thời gian quy định.  

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ chuyên môn căn cứ kế hoạch này xây 

dựng kế hoạch cụ thể thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách tham mưu UBND 

triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp 

thời về Thường trực UBND để chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 

Nơi nhận:                                                       
- UBND huyện Tịnh Biên; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Các ngành, Các cán bộ chuyên môn; 

- Các ấp; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 
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