
 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ HÒA CHÂU 

Số: 106/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hòa Châu, ngày 16 tháng 10 năm 2018 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 9 tháng  

 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 

 

Thực hiện Nghị quyết số 85 –NQ/ĐU ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2017 

của HĐND xã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, năm huyện triển 

khai thực hiện chủ đề năm “Nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu 

hút đầu tư”. UBND xã đã tập trung chỉ đạo phân công các ngành xây dựng kế 

hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2018; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tập trung tháo gỡ những khó khăn, 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Cùng 

với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã thực hiện 

nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2018 đạt được những kết quả. Cụ thể như sau: 

I          Đ   Đ  C    N C C  ĨNH V C 

1. Về sản xuất Nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng phục vụ đô thị, chuyển 

đổi các mô hình sản xuất, cây trồng phù hợp với điều kiện của địa phương. Tập 

trung chỉ đạo sản sản xuất vụ Đông Xuân, Hè Thu đảm bảo đúng lịch thời vụ, cơ 

cấu giống với tổng diện tích là 411,6ha
[1]

, tập trung sản xuất lúa trung ngắn ngày 

329,2 ha, chiếm 80% diện tích; công tác phòng ngừa sâu bệnh được quan tâm xử lý 

kịp thời 
[2]

; năng suất bình quân đạt 60,2 tạ/ha, giảm 01 ta/ha so với năm 2017; 

tổng sản lượng quy thóc bình quân đạt 2.627 tấn. Bên cạnh đó chỉ đạo nhân dân 

trồng rau màu các loại với tổng diện tích 24,5ha
[3]

 cho năng suất cao. Đề nghị 

huyện hỗ trợ đầu tư 520m mương tưới với kinh phí 720.000.000 đồng; hỗ trợ nạo 

vét 2.650 mương tưới, tiêu với kinh phí 47.000.000 đồng
4
. Huyện hỗ trợ tổ hợp tác 

hoa Dương Sơn làm nhà lưới với kinh phí 200.000.000 đồng. Tiếp tục kêu gọi các 

tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao tại vùng 

hoa Dương Sơn; đồng thời chuyển đổi trồng hoa hướng dương và duy trì sản xuất 

hoa phục vụ dịp tết tổng doanh thu đạt 4,127 tỷ đồng
[5]

, các hộ đang xuống giống 

trồng hoa chậu phục vụ cho dịp tết. Chăn nuôi trên địa bàn được duy trì ổn định, 

                                           
[1] Cụ thể: Giống NX 30: 19 ha, giống Xi 23: 43 ha, giống HT1: 60 ha, giống OM 4900: 35ha. Giống thiên ưu 8: 41,8ha; 

giống Đài thơm 8: 5 ha; giống JO2: 2 ha. Gieo sạ đảm bảo đúng cơ cấu giống. Giống trung, ngắn ngày chiếm tỷ lệ 80%. (329,2ha).  Xã hỗ 

trợ 14.200.000 đồng ; thành phố, huyện hỗ trợ 39.000.000 đồng nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất.  

[
2
] Huyện hỗ trợ 900 cái bẫy bán nguyệt; phát động nhân dân tổ chức diệt chuột được 20.970 con. 

[3] Diện tích gieo trồng cụ thể: Cây đậu phụng: 12 ha, năng suất 21 tạ/ha; Ngô 4 ha, năng suất 55,5 tạ/ha; rau các loại 8,5 ha. 

[
4
] Trong đó: kinh phí của xã 10.000.000 đồng; kinh phí huyện hỗ trợ 37.000.000 đồng.  

[5] Tổng số  hoa  các loại là 31.700 chậu, trong đó: Hoa cúc: 19.500 chậu, giá bán  200.000đồng/chậu; Hoa Vạn thọ chậu lớn 

500 chậu, giá bán 150.000 đồng/chậu; Hoa vạn thọ chậu nhỏ 10.000 chậu, giá bán 10.000 đồng/chậu; Hoa treo 1.700 chậu giá bán 30.000 

đồng/chậu. đến ngày 15/02/2018 ; giá hoa năm nay tăng từ 25% - 35% so với năm trước, lãi khoản 35% 
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tổng đàn 19.155 con
[6]

, Chi cục Thủy sản hỗ trợ 9.000 con cá
[7]

 giống cho các hộ 

chăn nuôi tại thôn Giáng Đông. Công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh được 

chú trọng, đã triển khai tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, con vật nuôi được 

17.145 con
[8]

; đến nay không xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.  

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên
[9]

; sửa chữa mua sắm các trang thiết bị; củng cố, phân công nhiệm 

vụ Ban chỉ huy, các tổ xung khích phòng tránh thiên tai trên địa bàn, ra soát điều 

chỉnh phương án phòng chống thiên tai sát tình hình thực tế của địa phương. 

2. Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng, Thương mại, Dịch vụ 

Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền vận động, khuyến khích tạo điều 

kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh 

doanh, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất làng nghề bánh khô mè 

Quang Châu; đầu tư phát triển gia công cơ khí, sản xuất đồ gỗ, may mặc...đến nay trên 

địa bàn xã có 82 cơ sở; giá trị sản xuất ước đạt 357,2 tỷ đạt 87,9 % kế hoạch đề ra. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn được duy trì và phát triển, tăng 

mạnh vào dịp tết; giá trị sản xuất ước đạt 531,9 tỷ đạt 84,3% so với kế hoạch; dần 

hình thành phát triển thương mại, dịch vụ tập trung tại các tuyến đường Phạm 

Hùng, ĐT605, đường 10,5m ven sống, quốc lộ 1A...sắp xếp, nâng cấp các chợ trên 

địa bàn đi vào hoạt động ổn định, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; 

tính đến nay trên địa bàn có 625 hộ
[10]

 kinh doanh tăng 23 hộ so với năm 2017.  

3. Về Tài chính – Ngân sách 

Công tác quản lý và điều hành ngân sách được quan tâm, tập trung chỉ đạo 

quyết liệt công tác thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, thành lập các tổ 

thu nợ đọng thuế
[11]

, thu thuế xây dựng tư nhân... tính đến 17/9/2018, thu ngân sách 

được 2.228.007.000 đồng/2.448.000.000 đồng, đạt 91,01% so với KHH giao; đạt 

84,58% kế hoạch HĐND xã
[12]

. Công tác thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra là do 

bán sát địa bàn tăng cường công tác thu, khai thức triệt để các nguồn thu; đặt biệt 

tập trung thu thế xây dựng tư nhân đạt trên 300.000.000 đồng. Chi ngân sách tiết 

kiệm, đảm bảo đúng quy định của nhà nước. 

4. Xây dựng Nông thôn mới 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo 

thường xuyên. Xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/02/2018 về triển 

                                           
[6] Tổng đàn trâu: 15con, Tổng đàn bò: 390 con, Tổng đàn heo: 2.000 con,; Tổng đàn gia cầm: 16.750 con. 

[
7
] Trong đó 4.000 đồng con cá rô; 3.000 con cá trám cỏ; 2.000 con cá chép.  

[8] Đợt I: Đàn trâu, bò được 398 con; đàn gia cầm 16.200 con; tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo được 165 con. Tiêm 

phòng đợt 2 trên đàn trâu bò 382 con 

[9]  Thành phố, huyện thông qua dự án WB5 đã đầu tư xây dựng nhà  phòng tránh thiên tai, tại thôn Giáng Đông với kinh phí gần 2 tỷ . 

[10] Tổng số hộ kinh doanh buôn bán 625 hộ gồm: 410 hộ kinh doanh thương mại; 82 hộ sản xuất kinh doanh; 121 hộ làm 

dịch vụ và 05 hộ dịch vụ vận tải. 

[11] Thu nợ đọng thuế  63.249.000 đồng . ( Đầu năm 218.500.000 đồng đến nay giảm 155.251.000 đồng) 

[12] Cụ thể: Thuế công thương nghiệp 634.343.000 đồng, đạt 104,58%; Thuế thu nhập cá nhân 265.958.000 đồng, đạt 

103,08%; Thuế đất phi nông nghiệp 293.886.000 đồng, đạt 150,71%; Lệ phí trước bạ 825.245.000 đồng, đạt 68,77%; Thu phí lệ 

phí 125.035.000 đồng, đạt 171,28%; Thu khác ngân sách 94.540.000 đồng, đạt 74,83%.. Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 54.740.000 

đồng, đạt 156,4%; Quỹ phòng chống thiên tai: 65.760.000 đồng, đạt 100%; quỹ người cao tuổi: 45.425.000 đồng; quỹ bảo trợ trẻ 

em: 15.285.000 đồng; quỹ người nghèo 108.700.000 đồng. 



3 

 

khai xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2018; phân công các ngành 

hoàn chỉnh hồ sơ chứng minh 19 tiêu chí đề nghị xét công nhận lại xã đạt chuẩn 

Nông thôn mới vào cuối năm 2018. Tập trung thực hiện hoàn thành 03 tiêu chí 

chưa đạt
[13]

 và nâng chuẩn 16 tiêu chí còn lại; đã triển khai thi công hoàn thành 

1.080m đường giao thông kiệt hẻm. Trong 9 tháng được sự quan tâm của thành phố, 

huyện và từ nguồn kinh phí của xã đã đầu tư nâng cấp các công trình trên địa bàn với 

tổng kinh phí 12,035 tỷ đồng
[14]

. Triển khai Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 

15/3/2018 về thực hiện Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu Nông thôn mới; tập trung chỉ 

đạo hướng dẫn thôn Quang Châu tiếp tục thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu, đã 

đầu tư nâng cấp và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu với tổng kinh phí 95.000.000 

đồng
15

, quan tâm hai tiêu chí vườn hộ gia đình và tiêu chí môi trường; đồng thời 

tiếp tục nâng chuẩn các tiêu chí còn lại. Ban chỉ đạo làm việc với Ban phát triển 02 

thôn Dương Sơn, Tây An triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch rà soát lại các 

tiêu chí để triển khai thực hiện thôn kiểu mẫu Nông thôn mới, huyện hỗ trợ cho 02 

thôn với số tiền 60.000.000 đồng để xây dựng 02 tuyến đường hoa. Hướng dẫn cải tạo 

vườn tạp, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn, đến nay đã hoàn thành 5 vườn
[16]

; triển khai 

đăng ký đợt cải tạo vườn tạp năm 2018.  

5. Thực hiện chủ đề năm 

Năm 2018, UBND huyện triển khai thực hiện chủ đề năm “Nông nghiệp, kỷ 

cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”. UBND xã tham mưu cho Đảng ủy 

ban hành Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo thực hiện, xây dựng các kế hoạch cụ thể 

từng lĩnh vực
[17]

, tổ chức lễ phát động thực hiện chủ đề năm với hơn 200 người 

tham gia; phối hợp với Mặt trận các hội, đoàn thể tăng cường công tác vận động, 

tuyên truyền toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng 

thực hiện. Kết quả triển khai cụ thể như sau: 

- Về Nông nghiệp: Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017. UBND 

xã tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi giống lúa trung, ngắn ngày cho năng suất cao vào 

sản xuất; trong đó, triển khai sản xuất 20 ha lúa giống trung ngắn ngày do huyện 

hỗ trợ và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với công ty giống Quảng Nam; sản 

xuất khảo nghiệm 02ha lúa giống JO2; tất cả các diện tích sản xuất đạt năng suất 

và chất lượng, phù hợp với thổ nhưỡng trên địa bàn, vận động nhân dân chuyển đổi 

sản xuất 4,1 ha mè đen đêm lại hiệu quả tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến. Kêu 

gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng mô hình trồng hoa ứng dụng 

công nghệ cao và sản xuất tại vườn hoa Dương Sơn đạt hiệu quả
[18]

.  

                                           
[13] Tiêu chí Môi trường; Tiêu chí tổ chức sản xuất; tiêu chí Trường học.   

[14] Đầu tư nâng cấp NTLS: 3,9 tỷ đồng; nâng cấp nhà làm việc Mặt trận các hội, đoàn thể 250.000.000 đồng, làm đường hoa 

trước UBND xã kinh phí 60.000.000 đồng, đường hoa tại vườn hoa Dương Sơn 25.000.000 đồng, đang đầu tư triển khai thi công 

các phòng học tại trường mầm non Hoa Mai với kinh phí 6,2 tỷ; xây dựng phòng học trường tiểu học sô 1 Hòa Châu khinh phí 

1,6 tỷ đồng; đang làm các thủ tục nâng cấp 05 nhà văn hóa với kinh phí 25.000.000 đồng 

[
15

] Trong đó thôn Quang Châu vận động 25.000.000 đồng, xã hỗ trợ 10.000.000 đồng; huyện  hỗ trợ thôn Tây 

An, Dương Sơn 60.000.000 đồng;  
[16] Quang Châu: 02 vườn; Phong Nam: 03 vườn 

[17] - Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23/01/2018 về phát triển Nông nghiệp.- Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 23/1/2018 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh thu hút đầu tư.  

[18] Mô hình trồng hoa Dạ Yến Thảo của ông Trần Dùng Quốc; Mô hình trồng hoa Lan các loại của ông Võ Yên Sinh. 
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- Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: Tổ chức hội nghị quán triệt kế 

hoạch 38 của Huyện ủy; kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 29 của Thành 

ủy, cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan; đồng thời thường xuyên nhắc 

nhở, kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong 

thực thi công vụ, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Từ đó nhận thức của cán 

bộ, công chức, người lao động cơ quan, cán bộ thôn được nâng cao, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và hội họp, giải quyết hồ sơ cho công dân được tốt 

hơn, không để hồ sơ trễ hẹn, chấp hành nôi quy, quy chế của cơ quan, thực hiện 

giờ giấc làm việc đúng quy định. 

- Thu hút đầu tư: Triển khai rà soát lại các công trình đã được huyện, thành 

phố đầu tư đang triển khai thi công trên địa bàn như xây dựng các các phòng học 

và phòng chức năng tại các trường mầm non Hoa Mai, trường tiểu học số 1 Hòa 

Châu, san lấp mặt bằng mở rộng trường Nguyễn Hồng Ánh cùng như đầu tư nâng 

cấp các Nhà văn hóa thôn, đầu tư xây dựng nông thôn mới, thường xuyên phối hợp 

kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và đề nghị triển khai thi công đảm bảo 

đúng tiến độ. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai kêu gọi các tổ 

chức, cá nhân và đề nghị với huyện tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất hoa công 

nghệ cao tại vườn hoa thôn Dương Sơn, kêu gọi liên kết với công ty giống Quảng 

Nam trong đầu tư sản xuất lúa và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng Đề án kêu gọi, vận 

động nhân dân đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình… 

6. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; quy hoạch và trật tự xây 

dựng 

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được chú trọng; thường 

xuyên kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép; xử lý các trường hợp vi phạm vệ 

sinh môi trường, vận động các hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ trong khu dân cư giảm số 

lượng, hướng dẫn hỗ trợ 6 hộ xây dựng hầm Biogas với kinh phí 69.000.000 đồng 

để xử lý nước thải và ký cam kết bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổ chức ra 

quân dọn vệ sinh môi trường nhân Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp; tổ chức lễ 

phát động ra quân “Tết trồng cây”
[19]

. Đề nghị Phòng Tài nguyên môi trường hỗ trợ 

các phương tiện phục vụ cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
20

; đầu tư kinh 

phí sửa chữa các dụng cụ và khơi thông mương thoát nước trong khu dân cư với 

kinh phí 26.150.000 đồng
21

, huyện đầu tư bê tống hóa mương thoát nước trong khu 

dân cư với kinh phí 520.000.000 đồng; phối hợp với xí nghiệp môi trường huyện 

Hòa Vang thu gom rác, không để rác tồn đọng kéo dài gây ô nhiễm môi trường. 

Phối hợp với Mặt trận xã thành lập Câu lạc bộ môi trường ở 08 thôn; phối hợp Hội 

LHPN xã hỗ trợ thực hiện mô hình thùng rác xanh tại thôn kiểu mẫu và tiếp tục 

nhân rộng cho các thôn còn lại. Duy trì mô hình thôn, xã thân thiện với môi 

trường.  

                                           
[19] Trồng hơn 7000 cây keo lá tràm tại khu vực ĐT 605 thôn Phong Nam, Bàu Cầu, trồng 09 cây cọ cảnh tại  thôn Phong Nam. 

[
20

] Hố trợ 76 thù chứa rác, 04 xe bagac  

[
21

] Hỗ trợ gia cố thùng chứa rác với kinh phí 16.250.000 đồng;  hỗ trợ nạo vét kênh mương 9.900.000 đồng.  
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Tập trung quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thường 

xuyên kiểm tra không để xảy ra xây dựng nhà trái phép, tập trung khu vực thuộc 

dự án đường Vành đai phía Nam (đi qua thôn Dương Sơn và Giáng Đông); phối 

hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện giải quyết những vướng mắc; vận 

động nhân dân bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ, đến nay còn 23 hồ sơ chưa bàn 

giao. Phối hợp giải quyết vướng mắc tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy 

Loan; tổ chức họp dân công bố quy hoạch khu Phong Nam. Thường xuyên kiểm 

tra tình hình xây dựng trên địa bàn, kết hợp vận động các hộ dân nộp thuế xây 

dựng tư nhân, qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện xử lý buộc tháo dỡ 08 trường hợp 

xây dựng trái phép
[22]

. Thực hiện việc giao mốc, xác định ranh giới, phối hợp với 

các ngành giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý xây dựng trái phép đúng theo quy 

định
[23]

. Phối hợp với các thôn quản lý tốt các nghĩa địa trên địa bàn, đã xử lý tháo dỡ 

02 trường hợp xây dựng cơi nới mộ trái phép; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền vận 

động nhân dân khi có người qua đời mai táng đúng quy định và đảm bảo vệ sinh môi 

trường. 

7. Văn hóa - Xã hội 

- Về Giáo dục - Đào tạo: Các trường tổ chức dạy và học nghiêm túc theo kế 

hoạch của ngành, hoàn thành chương trình năm học 2017 – 2018 đảm bảo chất 

lượng giáo dục ở cả ba bật học; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97,83%, giảm 0,47% so 

với năm học trước; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng; tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS 

đạt 100%, kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 có 148/187 công lập đạt tỷ lệ 79,2%, 

giảm 4% so với năm học trước; học sinh hoàn thành bật Tiểu học đạt 100%; tham 

gia thi học sinh giỏi và các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao do huyện, 

thành phố tổ chức đạt giải cao
[24]

. Phối hợp với các trường tổ chức đối thoại với 39 

em học sinh thi hỏng lớp 10 tư vấn, vận động các em tiếp tục đi học và học nghề; 

vận động 100% học sinh ra lớp đúng độ tuổi vào đầu năm học, không để học sinh 

bỏ học do có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tổ chức gặp mặt tặng quà cho 72 em 

thi đỗ vào các trường đại học năm học 2018 với kinh phí 21.900.000 đồng. Tiếp 

tục nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; đề nghị huyện đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất tại trường Mầm non Hoa Mai, mở rộng trường Nguyễn Hồng Ánh. 

Quản lý tốt công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm 

tra chấn chỉnh hoạt động 15 nhóm trẻ gia đình trên địa bàn
[25]

, đề nghị các nhóm 

lớp lắp đặt camera để phụ huynh giám sát hoạt động đến nay có 14/15 cơ sơ lắp đặt 

camera. Trung tâm học tập cộng đồng của xã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ 

chức các lớp bồi dưỡng, tư vấn sức khỏe cho chị em phụ nữ, các lớp chuyển giao 

khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân. 

                                           
[

22
] 02 trường hợp xây dựng tường rào lấn chiếm đường giao thông; 05 trường hợp lấn chiến đất nghĩa địa trái 

phép, xử lý buộc tháo dỡ 01 trường hợp xây dựng tường rào trái phép trong dự án tại thôn Dương Sơn.  
[23] Xác định ranh giới cho nhân dân: 29 trường hợp; cắm mốc xây dựng nhà ở cho nhân dân 44 trường hợp; phối hợp với 

văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  giải quyết 10 trường hợp cấp giấy; phối hơp giải quyết tranh chấp 05 trường hợp; Phối 

hợp vận động nhân dân nộp thuế xây dựng tư nhân 107 trường hợp. 

[24] Tiểu học: Đạt 73 giải, trong đó thành phố 60 giải, huyện 13 giải. THCS:  đạt 42 giải, trong đó thành phố: 15 giải, cấp 

huyện 27 giải. 

[
25

] Trong đó có 11 nhóm lớp trên 7 cháu đã có quyết định và 04 nhóm lớp dưới 7 cháu. 
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- Y tế, Dân số, Bảo hiểm xã hội: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân được quan tâm thường xuyên
[26]

, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 

1.605 người cao tuổi. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát phòng chống dịch 

bệnh được duy trì; đã phát hiện phối hợp xử lý 36 ca bệnh
[27]

, giảm so với cùng kỳ 

năm 2017; duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tiêm chủng 

thường xuyên cho trẻ em đảm bảo tỷ lệ trên 99%. Tiếp tục vận động tham gia 

BHYT tự nguyện, đến nay tỷ lệ bao phủ trên địa bàn xã đạt 97,7%. Tích cực triển 

khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 

2018 đạt kết quả
[28]

, trong đó có 06/115 ca sinh ba đạt 5,21% (Giảm 3,79% so với 

cùng kỳ năm 2017). Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực 

phẩm, đã tổ chức 03 đợt, kiểm tra 100
[29]

 cơ sở kinh doanh và sơ chế, chế biến thức 

ăn; đồng thời, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành huyện tổ chức kiểm tra 01 đợt 

vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn trong dịp 

tết, đến nay trên địa bàn xã không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
 
 

- Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp 

nghĩa, an sinh xã hội; giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với gia đình 

chính sách, người có công, các đối tượng xã hội
[30]

. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết 

cho 1.925 lượt đối tượng chính sách, đối tượng xã hội với số tiền 503.760.000 

đồng
[31]

, hỗ trợ 100 đối tượng hưởng chế độ an dưỡng. Tổ chức tốt các hoạt động 

nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thường binh Liệt sĩ đã tặng 111 xuất quà với kinh phí 

68.600.000 đồng. Đã triển khai thi công hoàn thành 76/76 nhà chính sách, với tổng 

kinh phí 2.260.000.000 đồng
32

. Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao đã 

vận động các tổ chức, cá nhân với số tiền 788.000.000 đồng, triển khai xây dựng 

hoàn thành nhà chuông và đúc Đại đồng chuông. Giám sát việc thi công nâng cấp 

Nghĩa trang Liệt sỹ xã giai đoạn 1 với số tiền 3,9 tỷ đồng; tiếp tục đề nghị thành 

phố đầu tư nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ giai đoạn 2 và xây dựng Nhà bia ghi danh 

Mẹ Việt Nam anh hùng. Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018, phối hợp với 

UBMTTQVN xã đối thoại với 82 hộ nghèo còn sức lao động; vận động quỹ người 

nghèo được 108.700.000 đồng; hỗ trợ sinh kế cho 37 hộ nghèo với số tiền 

45.500.000 đồng
[33]

; theo dõi, quản lý tốt nguồn vốn hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ 

nghèo trong năm 2017; hỗ trợ kinh phí sửa chữa 5 nhà cho hộ nghèo với kinh phí 

161.000.000 đồng
[34]

. Triển khai công tác giới thiệu giải quyết việc làm 164 lao 

động, đạt 82% so với kế hoạch; trong đó có 22 nông dân đi lao động, học tập tại 

Hàn Quốc, giới thiệu học nghề cho lao động nông thôn 06 người. Công tác quản lý 

                                           
[26] Khám bệnh 3.086 trường hợp; chuyển viện 28 trường hợp. 

[27] Sốt xuất huyết 25 ca; chân tay miệng 10 ca; thủy đậu 01 ca. Giảm  so với cùng kỳ năm 2017. 

[28] Công tác dân số: Vòng 107/130 vòng;  thuốc cấy: 07/06ca; thuốc tiêm 14/16 ca.  

[29] Kiểm tra tạp hóa: 30 cơ sở; thức ăn đường phố 42 cơ sở; dịch vụ ăn uống 20 cơ sở; nấu ăn lưu động 08 cơ sở  

[30] Đề nghị trợ cấp khó khăn cho 20 hộ với số tiền 40.000.000 đồng; Tổ chức cấp thẻ bảo hiểm cho hộ chính sách và các đối 

tượng 2.240; điều chỉnh 103 thẻ cấp mới 12 trường hợp trong đó có 04 thể bị bệnh hiểm nghèo, 04 thẻ hộ nghèo, 4 thể bảo trợ xã 

hội. Hỗ trợ an dưỡng tại gia và đi an dường phía Bắc 100 người. 

[31] Đã cấp phát 20.905 kg gạo: trong đó  Thành phố hỗ trợ 15.855 kg; Huyện hỗ trợ 3.050 kg; xã 2.000kg và 200 thùng mỳ 

tôm. Tăng  532 xuất quà với số tiền 252.900.000 đồng 

[
32

] Xây mới 19 nhà; sửa chữa 56 nhà  
[33] Trong đó; hỗ trợ xe máy 01 trường hợp với số tiền 14.000.000 đồng; 21 hộ được hỗ trợ lương thực; 10 hộ được hỗ trợ xe 

đạp; 01 hộ hỗ trợ học bổng với số tiền 2.000.000 đồng. hỗ trợ khó khăn đột xuất 4 xuất 9.000.000 đồng. 

[34] Vận động sửa chữa 4 nhà trong đó nguồn Mặt trận thành phố 03 nhà với số tiền 90.000.000 đồng; Hội liên hiệp phụ nữ xã 

vận động 01 nhà với só tiền 41.000.000 đồng;   
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đối tượng và phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em và bình đẳng 

giới được quan tâm, đã đề nghị hỗ trợ 13 xe đạp và 80 xuất quà trị giá 41.000.000 

đồng, cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng quy định,. 

- Văn hóa - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền thanh: Các hoạt động văn hóa 

- văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi rộng khắp, công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Tiếp tục triển khai thực hiện “Năm văn 

hóa, văn minh đô thị” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; công tác quản lý nhà nước về gia đình được duy trì gắn với việc 

triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình và đẩy mạnh tuyên truyền, 

giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phong 

trào thể dục - thể thao được quan tâm, tham gia các môn thi đấu tại Đại hội thể dục 

thể thao huyện Hòa Vang lần thứ VIII đạt kết quả tốt
[35]

. Các hoạt động văn hóa – 

văn nghệ diễn ra sôi nổi nhân các ngày lễ, Tết
[36]

; các hoạt động văn hóa, thông tin, 

tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai trang trí cổ động trực quan trên địa bàn 

đảm bảo theo đúng quy định
[37]

; Đài Truyền thanh xã được nâng cấp, sửa chữa, 

trang bị mới các trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp âm đài các cấp, thông tin, 

tuyền truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và 

của địa phương; đáp ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin kịp thời của người 

dân
[38]

. Phối hợp thường xuyên ra quân kiểm tra xử lý quảng cáo, rao vặt; kiểm tra 

chấn chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa trên địa bàn. 

- Hoạt động của các tổ chức xã hội: Các tổ chức xã hội được củng cố và có 

nhiều hoạt động tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền; tham gia các hoạt 

động nhân đạo, từ thiện, khuyến học khuyến tài. Đã hỗ trợ kịp thời cho hội viên và 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống. Trong 6 tháng đã vận động 

hỗ trợ 371 xuất quà với số tiền 122.500.000 đồng
[39]

. 

8.  ĩnh vực nội chính 

- Công tác chính quyền, cải cách hành chính: Công tác cán bộ được chú trọng, 

tổ chức sắp xếp, phân công cán bộ, công chức, người lao động đúng vị trí việc làm 

để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức 

phát huy khả năng của mình trong tham mưu xử lý công việc; cử cán bộ, công 

chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức làm việc với các thôn về mối quan hệ trong chỉ đạo 

                                           
[35]  Vô địch bóng đá nam 11 người; giải ba môn bóng chuyền; giải ba môn fusal nam; giải nhất toàn đoàn môn việt dã; nhất 

toàn đoàn môn bóng bàn. 

[36] Đã tổ chức 8 đêm văn nghệ trên địa bàn, nhân kỷ Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngày Quốc tế 

Phụ nữ và Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3. 

[37]  Tuyên truyền 230 Pano, băng rôn; 300 hồng kỳ trên các trục đường chính. Các thôn trang trí 50 băng rôn tại các cổng 

chào khu dân cư, 50 Pano tại các tuyến đường kiểu mẫu; xóa 120 tờ rơi quảng cáo rao vặt. 

[38] Đài Truyền thanh xã được hỗ trợ nâng cấp đã bố trí  27 cụm với 54 loa trên địa bàn;  đã xây dựng 58 chương trình, 160 

bản tin và 51 bài; cộng tác đài huyện 35 tin. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật của nhà 

nước, tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ đề năm, Luật nghĩa vụ Quân sự và các nhiệm vụ của địa phương. 

[39]Hội Chữ thập đỏ xã vận động hỗ trợ 185 xuất quà với số tiền 47.000.000 đồng; hỗ trợ  02 hộ nghèo với số tiền 13.800.000 

đồng. Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em  vận động tặng 111 xuất quà với số tiền 34.500.000 đồng, giới thiệu học nghề miễn phí 01 

trường hợp. Hội Người cao tuổi xã phối hợp tổ chức tuyên truyền tư vấn và khám sức khỏe, các hoạt động văn hóa văn nghệ ở các thôn, duy 

trì hoạt động Câu lạc bộ dưỡng sinh, tổ chức sinh hoạt mừng thọ cho các cụ cao tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi.  Hôi khuyến học xây 

dựng hồ sơ đánh giá gia đình dòng họ học tập; vận động quỹ với số tiền 6.500.000 đồng., hỗ trợ 72 em học sinh thi đỗ vào các trường đại 

học với kinh phí 7.200.000 đồng.  Hội tù yêu nước phối hợp với các ngành vận động quỹ nghĩa tình đồng đội 13.500.000 đồng; phối hợp với 

các ngành đã giải quyết làm thủ tục giải quyết chế độ 12 hội viên. 
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điều hành, làm việc với Xí nghiệp môi trường về công tác thu gom rác, làm việc với 

02 thôn xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới... Triển khai thực hiện có kết quả 03 

nhiệm vụ trọng tâm của huyện giao. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm 

chỉ đạo thường xuyên, tổ chức phát động các phòng trào thi đua và tổng kết khen 

thưởng động viên các tổ chức cá nhân kịp thời
[40]

.  

Triển khai công tác CCHC năm 2018, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách 

nhiệm trong thực thi công vụ, thường xuyên giám sát việc thực hiện Chỉ thị 29 của 

Thành ủy về “5 xây, 3 chống” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh 

việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực 

hiện cuộc vận động “3 hơn” trong CCHC; duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình xã 

điện tử loại 2. Thực hiện có hiệu quả mô hình “3 trong 1” khai sinh, bảo hiểm y tế, nhập 

khẩu; “2 trong 1” khai tử, xóa khẩu tại nhà cho công dân
[41]

. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn cho công dân sử dụng dịch vụ công trực trực tuyến mức độ 3,4; đồng 

thời niêm yết công khai các thủ tục để công dân biết thực hiện. Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả đã tiếp nhận 8.597 hồ sơ, đã giải quyết 8.597 hồ sơ, không có hồ sơ trể hẹn
[42]

.  

- Công tác tư pháp - hộ tịch: Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho 29 trường hợp tại thôn Giáng động; 

tổ chức tập huấn cho hòa giải viên cơ sở có 53 người tham dự; giải quyết hồ sơ 

trên lĩnh vực tư pháp, hộ tịch cho công dân đảm bảo đúng quy định. Phối hợp với 

các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền các văn bản Luật mới có hiệu 

lực và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người 

dân. 

- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân: Công tác tiếp công dân và 

tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công 

dân được thực hiện nề nếp, nghiêm túc kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng trình tự 

theo luật định. Trong 9 tháng đã tiếp 15 lượt công dân với 81 người
[43]

; tiếp nhận 

15 đơn
[44]

 thuộc thẩm quyền chủ yếu trên lĩnh vực tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi 

trường, đã giải quyết xong 14 đơn, 01 đơn đang giải quyết, không để xảy ra trường hợp 

công dân khiếu kiện vượt cấp, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và 

triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. 

9. Quốc phòng an ninh 

- Công tác quốc phòng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; tiến hành rà soát 

củng cố lực lượng dân quân từ xã đến thôn đảm bảo quân số
[45]

; tổ chức huấn luyện 

lực lượng dân quân đạt kết quả, đúng quy định; rà soát quản lý tốt quân nhân dự bị, 

tổ chức gặp mặt quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ về lại địa phương; triển khai 

điều tra phương tiện kỹ thuật đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt việc 

                                           
[40] Kết thúc năm 2017 khen thưởng cho 10 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; bình xét 30 lao động tiến tiến; 04 

chiến sĩ tiên tiến, đề nghị huyện khen 03 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ. 

[41] Thực hiện liên thông hồ sơ: 108 hồ sơ, trong đó : hồ sơ “3 trong1” 88 hồ sơ; “2 trong 1” 20 hồ sơ.  

[42]  HT: 1221 hồ sơ; Đất đai 84 hồ sơ; BTXH 305 hồ sơ; NCC 31 hồ sơ; thủ tục TT 14 hồ sơ; chứng thực 6945 trường hợp. 

Giáo dục 01 hồ sơ. 

[43] Lãnh đạo tiếp 6 lược với 72 người; công chức tiếp công dân 9 lược 9 người. 

[44] 15 đơn tróng đo; 08 đơn thuộc lĩnh vực đất đai; 05 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 02 đơn thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội. 

[45] Cho ra 32 dân quân hoàn thành nhiệm vụ, 02 không hoàn thành nhiệm vụ. Kết nam mới 34 dân quân; tổ chức gọi công 

dân đăng ký tuổi 17 đat 100%; bồi dường kiến thức quốc phòng  cho 85 thành niên. 



9 

 

tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo 

an toàn, đúng luật. Phân công lực lượng tham gia các nhiệm vụ tại địa phương và 

phối hợp tuần tra theo quyết định 8394 đảm bảo quân số theo quy định. Tổ chức soát 

xét thực lẹc thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự cấp thôn chuẩn bị công tác 

gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia các hội thi, 

công tác kiểm tra của Quân khu, thành phố đạt kết quả. 

- Tình hình An ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác 

tuần tra phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Thức hiện tốt công tác tuần tra theo quyết 

định 8394 của UBND thành phố
[46]

; tăng cường công tác tuần tra trật tự an toàn giao 

thông, trật tự vỉa hè đã xử lý 57 trường hợp xử phạt số tiền 12.000.000 đồng đúng 

theo đúng quy định
[47]

. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn, đã nhắc 

nhở 5 trường hợp lưu trú không khai báo, xử phạt 26 trường hợp với số tiền 

5.200.000 đồng. Mời 16 đối tượng vi phạm pháp luật răn đe trước Tết Nguyên đán. 

Phối hợp triển khai tuyên truyền phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm 

và tệ nạn xã hội”; tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn 05 

thôn trọng điểm với hơn 680 người dân tham gia. Trong 9 tháng trên địa bàn xảy ra 

16 vụ, 27 đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính
[48]

, giảm 05 vụ, 09 đối 

tượng so với cùng kỳ năm 2017, xử phạt số tiền 29.975.000 đồng. Phối hợp quản lý 

tốt các đối tượng sử dụng ma túy; kịp thời phát hiện 12 đối tượng sử dụng trái phép 

chất gây nghiện,xử phạt với số tiền 4.875.000 đồng; lập hồ sơ đưa 05 đối tượng đi 

cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Bàu Bàng; . Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo 

trên địa bàn.  

II. NHẬN XÉ , Đ NH GI  CH NG 

1. Những kết quả đạt được 

Chín tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách 

thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, sự 

phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các hội, đoàn thể; sự cố gắng, nỗ lực của các 

ngành và toàn thể nhân dân. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã  

đạt được những kết quả đó là: 

- Sản xuất nông nghiệp đảm bảo, năng suất, sản lượng và giá trị các loại cây 

trồng tăng hơn so với năm trước, sản xuất có hiệu quả 10 ha lúa giống và giống 

mới JO2; mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao từng bước được đầu tư mở 

rộng quy mô, triển khai chuyển đổi các giống hoa như hướng dương, đồng tiền, 

hoa hồng để thay hoa cúc đất. Tiểu thủ Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ tiếp tục 

được quan tâm đầu tư phát triển, các chợ trên địa bàn được sắp xếp từng bước đi 

                                           
[46] giải tán 03 vụ đánh bạc nhỏ; giải tán 10  tụ điểm thanh  niên tụ tập đêm khuya; phát hiện 02 xe vô chủ xác minh trả lại 

cho chủ sở hữu. 

[47]  Xử lý 27 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt  5.900.000 đồng.  tạm giữ 108 biển hiệu quảng cáo đặt trái quy định; 

xử lý 30 trường hợp vi phạm vỉa hè bán hàng rong với số tiền 6.100.000 đồng 

[48] Vi phạm pháp luật 16vụ, 27 đối tượng,. Trong đó : đánh nhau 03 vụ, 06 đối tượng; gây rối 05 vụ 07 đối tượng; đốt pháo 01 vụ, 

01 đối tượng; đánh bạc 02 vụ, 07 đối tượng; xâm hại sức khỏe 02 vụ, 02 đối tượng; treo quảng cáo trái phép 03 vụ, 04 đối tượng;  
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vào hoạt động có nề nếp, ổn định. Thu ngân sách đạt kết quả, một số chỉ tiêu thu 

đạt và vượt kế hoạch đề ra, chi ngân sách được điều hành hợp lý, đáp ứng kịp thời 

các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng 

được tăng cường, các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý rác thải được quan tâm 

thường xuyên. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới đạt kết quả, tập trung chỉ đạo hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới 

giai đoạn 2017 – 2020, phục vụ cho công tác xét công nhận lại vào cuối năm 2018. 

- Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chính sách an 

sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Chất 

lượng giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu đề ra. Công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ cho công dân 

thực hiện có hiệu quả; công tác tư pháp, hộ tịch, giải quyết đơn thư khiếu nại tố 

cáo của công dân đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực được tăng cường, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được cải 

thiện. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo thường 

xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.   

2   ồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là:  

- Việc triển khai thực hiện Chủ đề năm và xây dựng Nông thôn mới, thôn kiểu 

mẫu Nông thôn mới được quan tâm triển khai, nhưng kết quả chưa thật sự rõ nét, 

còn chậm so với kế hoạch đề ra, sản xuất nông nghiệp tuy được quan tâm đầu tư 

nhưng hiệu quả chưa cao, việc chuyển đổi cây trồng ở một số nơi không chủ động 

được nước tưới còn chậm. 

- Công tác vận động ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt, nhất là các điểm thu gom rác tập trung chưa thật sự tích cực, hiệu quả 

chưa cao; người dân tham gia còn ít. 

- Công tác ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa được thường xuyên, 

vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán kinh doanh, đặt bảng 

quảng cáo, rao vặt. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế. Tình hình 

An ninh - Chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tệ 

nạn xã hội, sử dụng chất gây nghiện ngày càng tăng khó kiểm soát.  

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 

quan đó là:  

Nhân dân chưa mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp gặp 

nhiều khó khăn do hệ thống mương tưới, tiêu không thuận lợi. Một bộ phận nhân 

dân, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn chưa chấp hành đúng các quy định 

của pháp luật về thuế, bảo vệ môi trường, sử dụng đất; ý thức chấp hành pháp luật 

về an toàn giao thông của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Công tác vận động 
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nhân dân thiếu chiều sâu. Một số ngành, bộ phận tham mưu triển khai thực hiện 

nhiệm vụ thiếu tính chủ động, chưa quyết liệt nên hiệu quả công việc chưa cao. 

III. NHIỆM VỤ, GI I PHÁP 03 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh trên địa bàn trong năm 2018. Đề nghị các ngành, cán bộ, công chức 

từ xã đến thôn và nhân dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

nhóm giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và 

các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân xã đã giao ngay từ 

đầu năm. Trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Phát triển nông nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất, tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch sản xuất sản xuât vị Đông Xuân 2018 – 

2019; kịp thời xử lý dịch bệnh, phấn đấu năng suất, sản lượng các loại cây trồng 

vượt kế hoạch; đẩy mạnh công tác dự báo phòng ngừa, chủ động xử lý hiệu quả 

dịch bệnh trên cây trồng; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kinh doanh vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng. Xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất 25 ha lúa chất lượng 

cao tại các thôn Phong nam, Tây An, Giáng Đông trong vụ Đông Xuân, tiếp tục 

chuyển đối sản xuất 6,5 ha mè đen. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn sự 

nghiệp kinh tế năm 2018. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, chuyển đổi sản xuất hoa công 

nghệ cao tại vườn hoa Dương Sơn, chăm sóc tốt hoa chậu phục vụ trong dịp tết. 

Tiếp tục vận động nhân dân giảm chăn nuôi trong khu dân cư; tăng cương kiểm 

soát phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, con vật nuôi. Chuẩn bị tốt 

các phương án phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018. 

2   ập trung quản lý, điều hành thu chi ngân sách, tăng cường khai thác 

các nguồn thu, chú trọng thu nợ đọng thuế, thuế xây dựng tư nhân  

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, 

đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời. Thành lập tổ triển khai quyết liệt các biện pháp 

thu nợ đọng thuế phấn đấu đến cuối năm giảm 50% so với đầu năm; kiểm tra thu 

thuế xây dựng tư nhân. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, xây 

dựng kế hoạch và bảo vệ dự toán ngân sách năm 2019 đảm bảo khoa học, khả thi, 

sát thực tế.  

3. Xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn 

mới, đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích. Tập trung huy động sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới; hoàn thành hồ sơ 

trình thành phố kiểm tra công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 

2018. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu Nông 

thôn mới tại các thôn Quang Châu phấn đấu cuối năm đề nghị huyện thẩm định 

công nhận. Duy trì thường xuyên Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp. 

Xây dựng kế hoạch thi công các tuyến đường giao thông kiệt hẻm năm 2019. Tiếp 
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tục khảo sát đề nghị Công ty khai thác thủy lợi, Phòng Nông nghiệp huyện hỗ trợ 

thi công các tuyến mương tưới đã xuống cấp.  

4  Văn hóa – Xã hội 

Phối hợp với các trường thương xuyên quan tâm theo dõi có nguy cơ bỏ học 

để vận động học sinh ra lớp không bỏ học giữa chừng; thường xuyên kiểm tra các 

nhóm trẻ trên địa bàn, đề nghị các nhóm trẻ còn lại hoàn thành lắp đặt Camera. Củng cố 

hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã.  

Duy trì chương trình mục tiêu chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 

2020; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tập trung tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất 

huyết; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc 

thực phẩm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác truyền thông Dân số - kế hoạch hóa 

gia đình hoàn thành chỉ tiêu trên giao, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 

theo đúng kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y 

tế hộ gia đình. 

Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công và đối tượng bảo 

trợ xã hội; kiểm tra, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã hỗ trợ cho 12 hộ 

nghèo. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trên địa bàn; soát xét 

lại hộ nghèo; phối hợp với Mặt trận, các thôn tiếp tục tổ chức đối thoại các hộ 

nghèo để hỗ trợ sinh kế đảm bảo cho công tác thoát nghèo trong năm theo chỉ tiêu 

huyện giao; hoàn chỉnh danh sách hộ có mức thu nhập thấp báo cáo huyện, triển 

khai điều tra hộ thu nhập thấp hoàn thành đúng kế hoạch. Tăng cường công tác 

giới thiệu đạo tạo nghề và giải quyết việc làm, lập danh sách giới thiệu nông dân đi 

học tập, lao động tại Hàn Quốc. Tiếp tục đề nghị thành phố sớm đầu tư nâng cấp 

Nghĩa trang Liệt sĩ giai đoạn 2 và xây dựng Nhà bia ghi danh Mẹ Việt Nam anh 

hùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã.  

Chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa 

bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình văn hóa 

văn minh đô thị, gắn với thực hiện phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”; phấn đấu cuối năm có 85% gia đình được công nhận gia đình văn 

hóa, giữ vững 08/08 thôn đạt thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới. 

Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh Karaoke, internet trên dịa bàn. Nâng 

cao chất lượng hoạt động của Đài Truyền thanh xã nhằm hỗ trợ thông tin đến với 

nhân dân; đôn đốc 05 thôn được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp, mua sắm các 

trang thiết bị cho Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, thực hiện đảm bảo chất lượng.  

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, Tài 

nguyên, môi trường; quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng 

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn, chú 

ý các khu vực đã công bố quy hoạch. Kiến nghị với Hội đồng giải phóng mặt bằng 

huyện giải quyết dứt điểm những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân và tuyên 

truyền vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và 
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đôn đốc các đơn vị thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, đảm bảo 

chất lượng và tiến độ (Chú ý các công trình do xã làm chủ đầu tư quyết toán đúng 

quy định).   

Tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, ngăn chặn tình trạng khai thác cát 

trái phép. Phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong 

khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục đề 

nghị hỗ trợ nhân dân xây hầm Biogas để xử lý nước thải. Duy trì thường xuyên và 

nâng cao chất lượng ra quân phong trào Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp; tiếp tục 

thực hiện đề án thu gom rác thải; nâng cao chất lượng mô hình “Thôn không rác” 

và mô hình “Thôn, xã thân thiện với môi trường”; phối hợp với Mặt trận tổ chức 

củng cố lại Câu lạc bộ môi trường ở các thôn; phối hợp với Hội LHPN xã duy trì 

mô hình thùng rác xanh ở các thôn kiểu mẫu. Đề nghị Phòng Tài nguyên Môi 

trường sơm triển khai thi công sửa chữa các diểm thu gom rác tập trung ở các thôn. 

Đề nghị xí nghiệp môi trường thu gom rác kịp thời không để ứ động kéo dài, gây ô 

nhiễm môi trường tại những điểm thu gom rác tập trung trên địa bàn. 

6   ăng cường chỉ đạo công tác Cải cách hành chính, nội chính, tăng 

cường kỷ luật kỷ cương hành chính 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-

CT/TW gắn với Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp tục 

thực hiện tốt xã điện tử; tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4; thực hiện 3 hơn trong cải cách hành chính, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ 

tục cho các tổ chức, công dân. Nâng cấp và sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử 

(Website) của xã. Chú trọng công tác tôn giáo, công tác thi đua - khen thưởng. Thực 

hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, và các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng quy định. Triển khai thực 

hiện hoàn thành 100% 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao. 

7. Công tác quốc phòng - an ninh 

Giữ vững ổn định tình hình quốc phòng - an ninh; duy trì công tác trực sẵn 

sàng chiến đấu và trực tăng cường các ngày lễ lớn; chuẩn bị công tác gọi công dân 

nhập ngũ năm 2019 đạt kết quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân 

quân thường trực; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền 

thống Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã 

hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt 

công tác tuần tra kiểm soát  phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394; đẩy 

mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí; 

Duy trì xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; xử lý học sinh đi xe mô tô, xe máy 

không đúng quy định đến trường; tuần tra xử lý đỗ xà bần gây ô nhiễm môi trường; 

quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu trên địa bàn. Triển khai thu thập thông tin dữ liệu 

dân cư trên địa bàn xã đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của cấp trên. Tiếp tục vận 
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động xã hội hóa lắp đặt camera phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm. 

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, xây dựng các cụm dân 

cư an toàn về phòng, chống cháy nổ. Phối hợp với Mặt trận tổ chức tuyên truyền công 

tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự trên địa bàn 04 thôn còn lại theo kế hoạch.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh 9 tháng và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối 

năm 2018 của Uỷ ban nhân dân xã Hoà Châu, kính đề nghị Ủy ban nhân dân 

Huyện và các ngành chức năng quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho xã phát triển 

về mọi mặt, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong năm 2018./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Hòa Vang; 

- Các phòng, ban của huyện; 

- BTV. Đảng ủy xã; 

- TT. HĐND xã; 

- Lưu: VT, VP. 

 M  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ  ỊCH 
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