
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: i t } /BC-UBND Lộc Ninh, ngày (Ị/7 thảng 11 năm 2018

BÁO CÁO
về việc thẩm tra hề sơ đề nghị xét, công nhận 

đạt chuẩn nống thôn mỏi cho xã Lộc Thạnh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 
Phụ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020;

, Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngàỵ 17/10/2016 của Thủ tướng 
Chính Phủ yề việc ban hành Bộ tiêu chí quốc giá về xã nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020; ................................  .

’ Căn cứ Quyết; định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về yiệc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục xết, công nhận 
và công bố địa phương đạt chụẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm 
vụ xây dụng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

; , .Căn.cứ Quyết định sọ 753/QĐ-UBND ngày 3173/2017 của UBND tỉnh 
Bình Phựớc về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016-2020; j

Găn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 cúa ƯBND tỉnh 
Bình Phước về việc phê duyệt danh sách 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2018;

Căn r á  quyết đinh sọ 2503/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện 
Lộc Ninh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh xây dựng nông thôn mới'xã Lộc 
Thạnh giai đoạn 2018-2020;

Cặn cứ Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2018 của Trưởng ban chỉ đạo 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Ninh về 
việc thành lập Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn 
huyện.

Căn cứ đề nghị của UBND xã Lộc Thạnh tại Tờ trình số 101/TTr-UBND 
ngày 22/10/2018 về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã Lộc Thạnh đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí 
nông thôn mới trên địa bàn xã Lộc Thạnh,

■ ‘3 . • VitfRpfiong; nổĩi^tBổEPHĩơr lìiiỵểĩiĩBẩo-cáòii&iỂcEĩỉtô
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I. KÉT QUẢ THẨM TRA

Thời gian thẩm tra: 01 ngày (ngày 21/10/2018).

1. về hồ sơ
Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của của 

Uỷ ban nhân dân xã Lộc Thạnh gồm có:

1.1. Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 22/10/2018 về việc thẩm tra, đề nghị 
xét công nhận xã Lộc Thạnh đạt chuẩn nông thôn ĩĩíới năm 2018.

; (Bản chính -Theo mẫu số 04 tại Phụ lục Quy định điều kiện, trình tự, thủ 
tục, hồ sợ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa 
phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban 
hành-kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ).

: * 1.2. Báơ cáồ số 51/BC4JBND ngày 28/9/2018 của UBND xã Lộc Thạnh về 
kết quả xây dựng,nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 xã Lộc Thạnh.

J ' ; (Bản chính -Kèm thẹo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn 
, mới - thèo Mâu sô 08 tại Phụ lục Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận và cộng .bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn 
thành nhiệm ?Vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm 
theo .Quyết định.số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

 ̂ 1.3, Báo cáo số 55/BC-ƯBND ngàỵ 22/10/2018 của UBND xã Lộc Thạnh 
t-ỵề- việo tổng hợp lý ldến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn 
mới năm 2018 của xã Lộc Thạnh.

ỳ ■ (Bảứ éhínầ- rTheoi mẫu-số 11 tại Phụ lục Quy định điều kiện, trình tự, thủ 
/■tục, hồ: sơ xét, ..công;nhận và’công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa 
phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban 
hành'kèm theo Quyết, định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ). ’

:.-Ẻ- . .. 1.4. Biện'bản họp UBND, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã ngày 
: 22/10/2018 đề'nghị xét, công,nhận xã Lộc Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2018.

’(Bản chính -Theo mẫu số 13 tại Phụ lục Quy định điều kiện, trình tự, thủ 
■ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa 

phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban 
hành kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ). Ệ

.• 1.5. Báo cáo số 56/BC^UBND ngày 22/10/2018 của ƯBND xã Lộc Thạnh 
ye'tink hmh:nợ;đọng xây dựng cơ bản trong, xây dựng nông-thôn-mớL trên ăm  
bàrrxã Lộc=Thạnh;

(Bản.chính). :

■ Ị,ố..Hĩnirẩ5E^i!íE!fiọa^ề.kếC^BŨxá^đi^Jnôiig*Mnmới-của-xãs-
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Có 10 hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới của xấ, trong 
đó: 01 hình ảnh vê trụ sở làm việc của HĐND, HĐND xã, 02 hình ảnh về trướng 
mẫu giáo và trường Tiểu học & THCS, 01 hình ảnh về Trạm y tế xã, 01 hình ảnh 
về Nhà văn hóa xã, 01 hình ảnh về nhà văn hóa cộng đồng áp Thạnh Phú, 01 
hình ảnh vê khuôn viên văn hóa xã, công 02 hình ảnh về đường giao thông nông 
thôn, 01 hình ảnh về hồ Thủy lợi Lộc Thạnh.

2. về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

2.1. Tiêu chí số l.ề Quy hoạch
a) Yêu cầu của tiêu chí .

- Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công 
khai đúng thời hạn.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực 
hiện theo quy hoạch. - '

b) Kết quả thực hiện

' Đe ‘án xầy đựng nông thôh mới xã Lộc Thạnh được UOBND huyện Lộc Ninh 
phê duyệt tại Quyết định số 5636/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 và được phê 
duyệt điều chỉnh tại Quyết đinh số 2503/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND 
huyện Lộc Ninh. ị

^ ’Đồ tò x âý  đựng nông thôn mới xã Lộc Thạnh được UBND huyện Lộc Ninh 
phê duyệt tại Quýết định số 2341/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 (kèm theo Quỵ^ 
ché quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới). . . ,

' ■ *• -; Sau khi Đê ári và Đồ ári được phê duyệt, UBND xã thứong xuýên kiểm tra
■ tìrứỉ=tành đất đaiy xây đựng trên địa bàn, kịp thời chấn chình việc sử dụng đất 
đaiV xây dựirig theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, trong khảo 
sát; thống nhất bố trí câc dự án đầu tư trên địa bàn đều phù hơp với quy hoạch sử 
dung đất, qúy hoạch xây dựng nông thôn mởi. Các bản vẽ quy hoạch được 
UBND xấ thực hiện niêm yêt công khai tại trụ sở Uy ban nhân dân xã và 
Nhà Văn hóa cộng đồng các ấp để người dân biết, thực hiện.

Hiện UBND xã đã tharih quyết toán chi phí lập Đề án quy hoạch nông thôn 
mới củả xẩ với số tiền 278 triệu đồng. UBND xã đang trình cơ quan chức năng 
thẩm định để thực hiện việc cắm mốc quy hoạch.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 1 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.2. Tiêu chỉ sổ 2.ể Giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa 
hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100%.

- ■ ỳ ; í t  rrhấ^đữợcscứnp;
ấồầi-đảm bảo ô tô đi.lại thuạnvtiệãquanh^nănt^TQ^ọ^ . 'Ẽ '
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- Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Trong đó, cứng hóa 
đạt tỷ lệ theo từng nhóm xã (cứng hóa >50%).

- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện 
quanh năm >70%.

b) Kết quả thực hiện

Tổng sổ tuyến đường ừên địa bàn xã là 26 tuyến/37,48 km; trong đó 1,18 
km đường bể tông nhựạ; Ị 1,6 km đường láng nhựa; 7,79 km đường bê tông xi 
niằng; 16,91 km đường soi đổ. Cụ thể:

. , .+ Đường trục xã y,à đựờng từ trung tâm xã đến huyện dài 1,18 km được
. láng nhựạ 1,00%; hịện tại đang tiếp tục đầu tư nâng cấp, kết cấu bê tông nhựa,

. mạt đường rộng 7 m yơị 02 Jan xe, kinh phí thực hiện 7 tỷ 500 triệu đong; dự
, kiến tíii cồng, hoấn tíiắnh trong tháng 11/2018.

,r . , is + có 7 tuyến/14,7 km được bê tông, cứng hóa
' LQ0% ăẫĩọ Ị?ao _p tp đị ,ìại thuận tiện quanh năm; trong đó: đường nhựa 5 

tuyển/10,2 kín; đương sổi đố 2 tuyến/4,5 lan.

/; +- Duqng.ngOj Xom^LS tuỵến/21,46 km được cứng hóa, sạch và không lầy lội
•rôị%"ìnụạ<đạị 100%; tròng đó: đường bê tông xi măng 7,79 km, đường sỏi đỏ 

12,3í lan. * ; ’

+ Xã không có hệ thống đường giao thông nội đồng.

, c) Đáiịh giá: Mứe độ đạt tiêu chí số 2 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.3. Tiêu chí số 3 -Thủy lợi
a) Yêu cầu của tiêu chí

ị_ . - fTỷvlệ di.ện tíđ i đất sậỊỊ.xụất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
■ "'ẵ đạt tư B0% trơ lên ỵ

,r: , - vẸ!ảm bảo.,đủ điều.kiện,đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về 
phòng, chống thiền tai tại chỗ.

b) Kết quậ thực hiện

...; •» ■ ' Tổng diện tích đất sận.)ạiất nông nghiệp 2.177,03 ha; trong đỏ diện tích 
, ; jtrong c.ậy lâu nam (tieUj điều, cao su) 1.600 ha, cây ăn trái 57 ha, còn lại là diện 

tích cay ừồng ngắn ngấy.

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 366 ha.

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt > 90%).

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được 
tiêu chu động đạt >95%.

, > , vTrệa,địa hiện ạó jiồ  chứa nước Lộc Thạnh cớ nhiệm-vụ^cắt^lĨH-ở^—
r , _ . Ạ ự^^fi^ồ% vài^ |n ìì^ffl^f^đ ỉềĩi?r.tiéfcngág  tướr'chcp hạ lìtuivăo^mữr.kRơ^

1,,’̂  t i l i n g  ịmyênpho£hợp đơn vĩ quản lý hồ chứar-krễimữa; -
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xuất, phục vụ dân sinh. Bên cạnh đó trên địa bàn xã còn có các hệ thống giếng 
đào, giếng khoan do dân tự đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu dân 
sinh và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

- về công tác phòng, chống thiên tai: xã Lộc Thạnh đã thành lập Ban chỉ 
huy PCTT&TKCN theo quy định. Trưởng Ban chỉ huy do Chủ tịch UBND xã 
kiêm nhiệm, Phó Trưởng ban thường trực do Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã 
kiêm nhiệm, các thành viên là Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã và Trưởng 
Ban điều hành các ấp kiêm nhiệm. Xã có một số phương tiện phục vụ công tác 
PCTT & TKCN như: áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, dây dù, can nhựa...Hàng 
năm Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ về PCTT&TKCN 
ở địa phương.

; c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 3 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.4. Tiêu chí số 4 -Điên
•  -

a) Yêu cầu của tiêu chí ‘

- Hệ thống điện đạt chuẩn.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ từ 
98% trở lên.

• - Tỷ lệ đường đữợc chiếu sáng (tính trên tổng km đường nhựa, đường 
BTXM của xã) đạt > 5%. V

b) Kết quả thực hiện , ’

- Tòàn xã cỏ 11 km đường dây trung thế, 15,7 km đường dây hạ thế và 29 
train bỉến áp các lóặi. Hệ thống điện được đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của 
ngành điện đang vận hành và phát huy tác dụng tốt phục vụ sinh hoạt, sản xuất 
'cho nhân dân trong xã. Toàn xã có 751/855 hộ sử dụng điện thường xuyên, an 
tóàn từ các nguồn, đạt 87,84%. Hiện tại, Công ty Điện iực Bình Phước đang 
triển khai thi công xây dựng 02 Trạm biến ảp và đường dây điện trung thế dài
1,5 km; hạ thế dài 5,5 km tại ấp Thạnh Phú cung cấp điện cho 61 hộ; xây dựng 
01 Tram biến áp và đường dây điện trung thế dài 1,0 km; hạ thế dài 2,5 km tại 
ấp Thanh Biên cung cấp điện cho 37 hộ; vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng; Kế hoạch 
thí công hoàn thành trong tháng 11/2018. Sau khi các công trình điện tại ấp 
Thanh Bỉên và Thanh' Phú hoàn thành sẽ có thêm 98 hộ được sử dụng điện, nâng 
tổng số hộ sử dụng diện thường xuyên, an toàn từ các nguồn là 849 hộ/855 hộ, 
đạt >99,3%.

Địa phương luôn tích cực hỗ ừợ ngành điện trong công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng, phát quang cây xanh 
đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang bảo vệ lưới điện, tăng cường công tác 
tuyên truyền an toàn sử dụng điện trong nhân dân, thường xuyên khảo sát, kiểm 
teMệiixfrạng-mạngilưóÌ7 đ ĩ ^
UBNĐ húyện^-Điệà lự<r£ộà$fiìtfi:nâng\cấỊr,. sử^cừteLkfit(^n-ifiiểLnBằìn; đap 
ứngnhuxầncúa ngườLđâm—
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- Tỷ lệ đường được chiếu sáng (tính trên tổng km đường nhựa, đường bê 
tông xi măng của xã) được 0,5/23,27 km, đạt tỷ lệ 2,14%. Hiện nay nhân dân 
các âp Thạnh Tân, Thạnh Trung, Thạnh Cường, Thạnh Biên đã đăng ký thi công 
công trình điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 
12/NQ-HDND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh, với 
chiêu dài các tuyên đường điện chiếu sáng đăng ký là 3.100 m, dự kiến thi công 
và hoàn thành trong tháng  ̂11/2018; sau khi hoàn thành sẽ nâng tỷ lệ đường giao 
thông nông thôn được chiếu sáng lên 15,5%. vốn đầu tư khoảng 300 ừiệu đồng.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 4 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.5. Tiêu chí sổ 5 -Trường học
a) Yêu cầu của tiêu chí

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Mầu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở 
có cợ sả vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia đạt >70%.

b) Kết quả thực hiện

Xã Lộc Thạnh có 02 trường: Trường mẫu giáo Hướng Dương và Trường 
Tiểu học Trung Học cở sở.

, - TmÒTỊg Mạụ giáo-Hượng Dương có tổng diện tích đất 8.236 m2, Trường 
CO.,10 íóp học với 250 trẻ. Trườnệ cỏ phòng hiệu bộ, phòng hành chính, phòng 

. học, phòng chức năng,,phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng vệ sinh, sân chơi, khu 
vực :nha bếp. riêng biệt đảm bạo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các 

. phqng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi đảm bảo theo 
quỵ .cách .phù Ịiợp vởi tíẻ. CÁ nguồn nước hợp vệ sinh và hệ thống thoát nước 

lM,dam bảo. Có,đầỳ. đụ cá£ trang thiết bị như: bàn ghế làm việc, máy vi tính, các 
Diễu đo theo dõi sức khoe cho trẻ...

... r->ỉ(j  'Tnrờng;Tiểụ học,& [Trung học cơ sở có tổng diện tích đất 18.000 m2;
; , Trương cộ 18 phống hoc, phộng hiệu bộ, phòng hành chính và các phòng chức 
.. năng nhự: vi tính, thư, viện, nhạc, hội họa... Trường được đầu tư xây dựng mới 

vào nạm 2ỏ42/Hỉêri nạy do sỗ học sinh ngày một tăng, nên nhà trường đang 
đựpc (Ịầụ tư xây dựng mới 8 phòng học lầu và 02 phòng chức năng, kế hoạch thi 
cồng hòần thành trong ứiảng li/2018.

7  . Trường Tiểụ học & L .  .Trụng học cơ xã Lộc Thạnh đang lập hồ sơ đề nghị 
cong nhặn đật chuẩn quốc già mức độ I.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 5 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.6. Tiêu chí số 6 -Cơ sở vật chất vần hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh 
hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.

..,, r..T XâT.po <^ềm\m.cĩioí,.giảttrrvừứiètìiao cho trẻ ém vàngưẽri: cao tuổi theo 
'quy định. . . '
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- Tỷ lệ thôn, sóc, ấp có nhà văn hóa và khu thể thao phục vụ cộng đồng đạt 
100%.

b) Kết quả thực hiện

- Xã có Nhà văn hóa được xây dựng năm 2017 với diện tích 450 m2, quy 
mô 200 chỗ ngồi, kinh phí đầu tư 4 tỷ 500 triệu đồng. Có 01 sân bóng chuyen, 
01 sân bóng đá mini để tổ chức các hoạt động thể thao phục vụ nhân dân. Có 
công viên vặn hóa xây dựng năm 2018 với kinh phí 4 tỷ đồng được sử dụng làm 
điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi ở địa phương.

- Năm 2018 xã xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Thạnh Cường với tổng kinh 
phí 800 triệu đồng; nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Thạnh Tân, Thạnh 
Trung, THạnh Biên, Thạnh Phú với tổng kinh phí 1 tỷ 033 triệu đồng. Tính đến 
nay toàn xã có 5/5 ấp có Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Các Nhà văn hóa 
đều được xây dựng cồng, hàtìg rào kiên cố, trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh,

òáiứi^sáng-tyà 'GÁC cớ sở'vật cMt cân thiêt như: bàn, ghê, tủ sách, ...phục vụ nhu 
cầu của nhân dân.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 6 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2ể 7. Tiêu chí số 7 -Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Xã éổ chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa theo quy hóạch.

b) Kết quả thực hiện

' : Xã Lộc Thạnh hiện có chợ Hoa Lư là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của 
nlìân dân địa phứơng. Ngoài ra, trên địa bàn xã Lộc Thạnh cỏ 03 cửả hàng buôn 
bán tạp hóa đang hòạtđệng với diện tích trên 200 m2/cửa hàng, kinh doanh trên 
200 rỉiặt hàng; cửấhàìigxố bang hiệu thể hiện tên hiệu và số điện thoại liên hệ; 
và có trên 20 điểm mua-bán hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người 
dân.

Đặc biệt là tại Khư kinh tế thương mại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư có Trung 
tâm thương mại theo quy hoạch của UBND tỉnh.

c) Đánh giắ: Mức độ đạt tiêu chí số 7 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.8. Tiêu chí số 8 -Thông tin vàTruyền thông

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Xã có điểm phục vụ bưu chính.

- Xã có dịch vụ viễn thông, internet.

- Xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

-  Xã cố ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác: quản lý, điều-hành.

b) Kết quả.tìiực hiệữ: . V>^ v - £ ^ V:  : !



- Hệ thống viễn thông cố định mặt đất và mạng viễn thông di động phủ 
sóng 5/5 âp. Khoảng 98% hộ dân sử dụng điện thoại và internet băng thông rộng 
ADSL (838/855 hộ). Ngoài ra còn có 4 điểm kinh doanh dịch vụ internet phục 
vụ nhu câu cập nhật thông tin, giải trí của nhân dân trên địa bàn xã.

- Xã có hệ thống truyền, thanh do UBND xã trực tiếp quản lý gồm 14 cụm 
loa với 30 loa phát thanh được bố ừí đều trên 5 ấp của xã, trong đó có 1 cụm loa, 
gộm 4 loạ lớn đặt tại trụ sở UBND xã đảm bảo thông tin tuyên truyền và thông

_ báo kịp thcậ các thông tin quạn trọng đến người dân. Hệ thống phát thanh được 
' bo trí phòng rịêng có đầy đủ máy tính, máy phát AM-FM, bộ đieu khiển, mixer, 

đâu thu FM không dâỵ, Ịbộ lọc âm yà ổn áp phục vụ cơ bản cho công tác tiếp âm 
daiJTW, tỉnh, huyện vặ thực hiện chương trình phát thanh của địa phương và các 

' thông báó của các ngắnh liên quan.

. - ỤBND xã trạng bị 24 Etiáy tính các loại, 20/24 máy tính đều được kết nối 
internet. 21/21 cán. bộ cộng chức đều sử dụng mậy vi tính để thực hiện nhiệm vụ

■ ’ ' . được giaọ? Ọố ừiểri ktiại 'ứạg dụng phần mềm quản lý văn bản, nhận và xử lý 
' văn bản trên phần niềm.

; , .v. c) Đánh giá: M ức4ộ ệtạt tiêu chí số 8 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.9. Tiêu chí số 9 -Nhà ở dân cư
a) Yêu cầu của tiêu chí

. , th ..., 0 r-^Trên địạ.hàĩỊ ̂ ặ tỊchông còn hộ gia đình ở trong'nhà tạm, nhà dột nát.

• _ - Tỷ Ịệ hộ cộ nQạ ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt từ 75% trở lên.

b) Kết quả thực hiện .

. , ... . - Yớụsự nỗ Ịực của- cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa 
r ' ; , pỊiựơng; sự;Ịio trợ nhiệt tĩnh của các tô chức, cá nhân; sự hưởng ứng tích cực của 

^ , nìiạn ảẩiỉ va viẹc tổ .chức thựẹ hiện tốt các chương trình lồng ghép trong việc cải 
, I Ị " tậo, nạng cấp nhà ơ, xaỵ dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, xã Lộc Thạnh 

. , .'đã vặn động xay dựng đựợc 55 căn nhà với tổng kinh phí thực hiện là 949 triệu
" 'đặọg. HịệỊi tại xậ Lệc..Thạnh!'Jdiông còn nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo theo yêu 

_ Cầu “3 cưng’í gọm; n<ền cmig, khung cứng, mái cứng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt
, . : tối thiểù và an toần cEo người sử dụng.

, r ; , -. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt 84,21% (720/855 hộ).

. c) Đánh giá: Mức đô đạt tiêu chí số 9 đạt so vói quy định của Bộ tiêu chí.

2.10. Tiêu chí sổ 10 -Thu nhập .
a) Yêu cầu của tiêu chí

. , Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 > 35 triệu
đồrig/người/năm. .

b) KếLquả^thựahiệtt '
,. ' . ■ ' ' i. ' .Ế' ‘

- . V f ^ ’ '
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Qua số liệu điều tra của Ban chỉ đạo điều tra lao động nông thôn về mức 
thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Lộc Thạnh, tính đên thời điêm 
thẩm tra đạt 35,96 triệu đồng/người/năm.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 10 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.11. Tiêu chí số 11 -Hộ nghèo
a) Yêu cầu của tiêu chí

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (giai đoạn 2016-2020) năm 2018 đạt < 10%.

b) Kết quả thực hiện

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, đề án giảm nghèo giai đoạn 2011
2015 và Chựơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong 

.những năm qua cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức 
xã hội và các tổ chức, mạnh thường quân. Bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép từ 
'các'chường trình; đự ấĩi, UBND xã đã tập trung đâu tư có trọng điêm cho các đôi 
tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xấ hội, trẻ em cồ hoàn cảnh khó khăn nhằm 
tạò điều kiện cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, từng 
bước thoát nghèo một cách bền vững và không để tái nghèo, cụ thể: Ngân hàng 
chính sách' xã hội và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp giải ngân vốn vay cho các 
hộ nghèo, cậii nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 16 tỷ 370 
ừiệu đồng cho 498 hộ vay.

Qua kết quả tồng điềụ tra hộ nghèo theo phường pháp tiếp cận đa chiều 
theo chuẩn Qùốo gia giai, đoạn 2016-2020, thì cuối năm 2017 xã Lộc Thạnh có 
29 hộ/855 hộ, chiếm tỷ lệ 3,39% theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 
12/10/2018 cua UBND xã. .

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 11 đạt so vớị quy định của Bộ tiêu chíẾ

2.12. Tiêu chí số 12 -Lao động cỏ việc làm
a) Yêu cầu của tiêu chí

Tỷ lệ ngứời cớ việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng 
tham gia lao động đạt 90% trở lên.

b) Kết quả thực hiện

Nhằm nâng cao tỷ, lệ lao động có việc làm, UBND xã phối họrp cùng với ủy 
ban MTTQ và các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình lao động trên địa 
bàn xã để kip thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia lao động nhằm 
nâng cao thu nhập. Qua rà soát, hiện nay tổng số người trong độ tuổi lao động có 
viêc làm so với tổng số người trong độ tuổi lao động là 2Ế070/2.160 người, đạt tỷ 
lệ 96%. Đa số lao động là nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa 
phương, công nhân khai thác mủ cao su, công nhân làm tại các công ty, xí
ngpejrtroiigL-hgoàỉ^tỉnh-và4aoỉđộng.ngàiiknghêiữêitđịa.bàii,xẩr~-JL

, ' .  ̂ '-ị _ ■
 ̂ c)B&fe^ẳ: Mức độ:đặt tíêưchí sô 12.đạt soýớrqủy định cửa;Bộ tiêiichÍỊ

2S 3 '̂ T teu :ch ũ sểsì3 -T ấ zcĩĩữ físm ~ m ừ ^r^^  :
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a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có Họp tác xã hoạt động đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 
2012.

- Xã có mố hỉnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm 
bảo bền vững.

b) Kết quả thực hiện

■ Xã Lộc Thạnh có 01 Hơp tác xã nông nghiệp Lộc Tiển thành lập theo giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44.04.07.00001 1 ngày 23/01/2018. Hợp tác 
xậ có 9 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc, kiểm soát 
viên, kế toán và các thành viên. Hợp tác xã hoạt động đúng luật Hợp Tác xã năm 
2012. Trụ sở làm việc đặt tại ấp Thanh Biên.

- Xã có 01 Tổ hội nghề nghiệp liên kết hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi 
bò, dê, tại ấp Thạnh Phú với 07 thành viên, thực hiện liên kết trong chăn nuôi, 
baọ tiêu sản phẩm cho các hộ dân chăn nuôi bò, dê; Hình thức liên két: Theo 
nhỏm hộ gia đĩnh. UBND xã thường xuyên phối hợp vận động nhân tham gia 
các mô hình sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, tạo điều 
kiện nâng cao thú nhập cho nhấn dân.

... c) Đánh giá: Mức độ. đạt tiêu chí số 13 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.14. Tiêu chí số 14 -Giáo due và Đào tao• ã

a) Yêu cầu của tiêu chí:

• ■ - 3Ẹ)ạt.phQ,.cậprgiáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo 
( đục tiểụ học đủng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

, - Tỷ lệ họp sinh ..tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học 
(phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt > 70%.

-  Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt > 25%.

b) Kết quả thực hiện

- Năm 20 Ị 7 xã Lôc Thạnh được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn 
qụốp giạ ị3hổ .cập giấạ,dục Trung học cơ sở mức độ 1 tại Quyết định số 
3769/ỢĐ-ỤBND ngàỵ 08/12/2017; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù 
chữ mức đọ 2 tại Quyết định sổ 3768/QĐ-UBND ngày 08/12/2017.

- Năm học 2017-2018 xã Lộc Thạnh có 45 học sinh tốt nghiệp trung học cơ 
sở được học tiếp trung học phổ thông và bổ túc, đạt tỷ lệ 100%.

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được ƯBND xã quan 
tâm, chú ừọng thực hiện nhằm nâng cao trình độ cho lao động nông thôn. Hàng 
năm, UBND xã tổ chức khảo sát nhu cầu và giao chi tiêu vận động học nghề cho 
nông dần. Trọng giai đoạn tự năm 2011 đến nay, UBND phối hợp với các cơ quan 

, liền qụar mở được 2Ịơp:đảq tạo nghề tại địa-phương (ch'jỉĩĩrsóc vàkharửiác mử
.6&bóe ỵìêfrlíffli:(àự: Qua đỉềtt tra; khảo sát thực: tế, hiện..tỷ lậlao động 

'gụạĩđàọ tạotrên %abắmxấiđạt2Ồ%í(561/2.ỉ604ao độngí^;
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c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 14 đạt so vói quy định của Bộ tiêủ chí.

2.15. Tiêu chỉ số 15 -Y tế
a) Yêu cầu tiêu chí

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt > 82,2%.

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dựỡng thể thấp còi < 31,4% (chiều 
cao theo tuôi)

b) Kết quả thực hiện ...

- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế có 2.889/3.487 
người đạt 82,85%. . ...

- Trạm y  tế được xây dựng kiên cố và được hỗ trợ cung Gấp các trang thiết 
‘ í ̂ bị £>hụG’ vụ^èho việékhãitì chữà bệnh, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018

theò Quỵết định số 2036/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Bình 
Phứởc ve việc côĩìg rihận các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế 
xã giai đoạn đến năm 2020. •

> - - Tỷ -lệ trẻ ếm dữới ;5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 
tuổi) chiếmề 13,19% (43/326 trẻ).  ̂ !

; s c)-Đánh giá: Mực đệ đật tiêu chí số 15 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.16. Tiêu chí số 1 6 -Văn hỏa ,
a) Yêu cầu của tiêu chí -

'.'■■■■: - Tỷ lệ thôn, ốoc, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định (> 70%);

b) Kết quả thực hiện ; ■

Qua két ’quả xẻt, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018 củà Đoàn 
phúc tra của huyện, xã Lộc Thạnh có 4/5 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 
(chiếm 80%). '

' / Xã Lôc Thạnh thường xuyên duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất 
lượng danh hiệu xã văn hóà; phong ừào “Toàn dân đoàn kết xâỵ dựng đòi sóng văn 
hóa’ũiếj) tục được quặn tâm chỉ đạo, việc củng cố nâng cao chất lượng phong trào 
được gan iiền vơi việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới ở địa phương.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 16 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

2.17. Tiêu chí số 17 -Môi trường và An toàn thực phẩm

a) Yêu cầu của tiêu chí

-T ỷ  lệ hộ được sử dmgrĩiướe hợp,vậsinkvà nứớc sặch theo quy. dintL> 

i-g t’-i j y i e ^eỔ-^*£^^ấÈ|,kmh,doaiih, nuQ Lttm ^^
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- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt theo quy 
định.

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch, đảm báo giá trị văn 
hóa, truyền thống của từng dân tộc, điều kiện thực tế xã, cụm xã đạt theo quy 
định.

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản 
xuât kinh doanh được thu gom, xử lý đạt theo quy định.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chức nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 
bảo 3 sạch > 70%. Ễ .

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 
> 60%. ’ ề

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 
quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%. .

b) Kết quả thực hiện

ị r  -  UBND xã phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân sử 
dụng nựớc hợp vệ sinh lay từ nguồn các giếng khoan, giếng đào của hộ gia đình 
và các điểm cung Cấp nựớc sinh hoạt tập trung, không sử dụng nguồn nước trong 
các ao, hô tù...tính đẹn nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước họp vệ sinh trên địa bàn 
xã là 848/855 hộ đạt 99,18%; 800/855 hộ gia đình có nhà tiêu họp vệ sinh, đạt 
93,57%ễ ' ’ *ễ‘" ’ ’

;i ; i- Xã có 26 doanh nghiệp, 24 cơ sở sản xuất hoạt động có đầy đủ hồ sơ, thủ 
: tụp v.ễ mổì Ị^rờng, thịrq hiệụ đúng các quy trình đảm bảo về bảo vệ môi trường.

]£ậ không cótỊph. trạng xả nước thải, chất thải rắn bừa bãi gây mất mỹ quan 
, ,và có các họạt động bậọ yệ môi trường xanh, sạch, đẹp; Hàng năm, UBND phối 
. hợp cùng MTTQ, các đoàn thể ra quân thực hiện các hoạt động như: Vệ sinh 

moi trương chuan bị đồn Tẹt Nguyên đán, ra quân VSMT khai thông cống 
rãnh, hướng ứng “Ngày,Mội trường thế giới 5/6”, “Tuần lễ Quốc gia nước sạch 
và vệ sinh môi trửờng”, “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn”.

Ị -  Xã, có 02t nghĩ trang nhận dân được mai táng phù hợp với quy định và theo 
quỵ hoạch, đậm bảo giá trị văn hóa, truyền thống của từng dân tộc, điều kiện 
thực tế xã, Và được quản lý theo mô hình xã hội hóa.

- ƯBND xã phối hợp. cùng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền 
vận động các hộ dân trên địạ bàn tự thu gom rác thải sinh hoạt và vận động 
nhân dân xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường (phân loại, tiêu hủy tại vườn nhà). 
Đổi với các doanh nghiệp chăn nuôi, cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa 
bàn đều hợp đồng thu gọm chất thải rắn và nước thải, được xử lý thủ công tại 
các ỈỊầĩĩỊ ụ biogas và sử dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý chất thải chăn nuôi, 
xử lý chẩt thảì sau biogas. .

. , ,  - T$ Ịệ hậ  có:nh4:tiêụr nhà tắnvbể chứa, nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 82% 
và .đảmẠậo^ị sạchv-sạciĩínhắ; sạch bếp; sạch.ngõ:(íheổ!èội dung-cuộb vận^động
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“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam phát động).

- Trên địa bàn xã hiện nay có 05 Công ty chấn nuôi heo tập trung và 12 hộ 
chăn nuôi heo theo hộ gia đình. Các công ty chăn nuôi đều xây dựng hầm chứa 
nước thải, có hệ thông xử lý lý nước thải đảm bảo quy định; các hộ chăn nuôi 
nhỏ lẻ một sô hộ xây dựng hệ thống hầm biogas. Tính đên nay tỷ lệ hộ chăn 
nuôi có chuông trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 90%; việc 
sử dụng hầm khí biogas trong chăn nuôi giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
thu gon phân gia súc, gia cần ủ làm phân bón. ẵ.

- Hiện trêri địa bàn xã hiện có 09 hộ gia đình kinh doanhi ngành hàng ăn 
uống, 03 cơ sở kinh doanh dịch vụ nấu ăn và một số hộ kinh doanh caphe, nước 
giải khát...; các cơ sở trên đếu thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người trực 
tiếp kinh doanh, thực hiện đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩmẵ ƯBND xã 
thường xuyên tổ chức tuyêrĩ truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm bằng nhiều 
hình thức như tuyên truyền trên đài truyền thanh, tuyên truyền thông qua việc 
treo băng rôn, cấp, phát các tờ rơi... Trong năm, trên địa bàn xã không xảy ra 
tình trạng ngộ độc thực phẩm.

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí số 17 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

V 2,18. Tiêu chỉ sổ J8  -Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí. . . -

- Gán bộ, công chức xã đạt chuẩn. .

- Có đủ các tổ chức ứong hệ thống chính trị cơ sở theọ quy định. .

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh".

- Tổ chức chính trị-xã hội của xã đạt loại khá trở lên (100%).

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtẻ '

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ 
trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã 
hội đạt theo quy định.

b) Kết quả thực hiện

Xã có 20/2 Ị cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại Nghị 
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và Thông tư số 
06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

Cán bô, công chức có trình độ văn hóa, chuyên môn, Lý luận Chính trị, tin 
học và ngữ theo quy định, cụ thê:

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT là 21 người.

- Trìnlrđộ chuyên môĩụ; 9 người đại học; 2 người caơ đẳng, 9 người trụng cấp 
vá 01 ngựịỳi chưa qua. đào tẹo (ChatịckH ội Cựu chiếabiiỊh).;

* • Trinhrdo-chinfrtri^ —



Trình độ tin học (từ trình độ A trở lên): 21 người.

Trình độ ngoại ngữ (từ trình độ A ừở lên): 21 người.

r - Xã có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, bao 
gôm: câp ủy, chính quyên địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; 
Ngoài ra xã còn có các hội như: Hội Chữ thập đỏ, Hội người Cao tuổi, Hội 
Khuyên học, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội nạn nhân chất độc da cam; 
5/5 âp đêu có chi bộ đảng, Ban điều hành ấp, các chi hội đoàn thể ấp theo quy 
định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt “Hoàn thành nhiệm vụ” theo Thông báo số 
1314-TB/HU ngày 22/3/2018 của Huyện uỷ Lộc Ninh về kết quả đánh giá, phân 
loại cơ sở Đảng năm 2017. 100% tổ chức đoàn thể chính trị cua xã đều đạt danh 
hiệũ tiên tiến trở lên.

. - Xã có Tủ sách pháp: luật, được cập nhật và bổ sung 100 đầu sách pháp luật 
cho-Tủ sách của xã và Nhà văn hóa các âp, tông số đâu sách hiện có là 300 đâu 
sách các loại (tăng 100 đầu sách so với năm 2Ò17). Các đầu sách đều được dán 
nhặn và ghi ký hiệu, 50. đăng ký cá biệt theo hướng dân của Bộ Tư pháp; thực 
hiện đảm .bảo việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, thường xuyên cập nhật 
văn bản mới ban hành. Trong năm, phục vụ 40 lượt người đến mượn đọc và tham 
khảo. Năm 2018, xã tự chạm điểm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (97/100 điểm).

, - Trên địa bàn xã đảgỊ bảo bình đẳng giới và chưa phát hiện có trường hợp 
bạo lực gia đình, không cổ trường họrp tảo hôn và cưỡng ép kết hônẳ Xã có 03 nữ 

^Ịanh.đạặ (Chủ tic h ủ ỵ  banMTTQVN, Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch 
UBND) yậ có 05. mô; hình địa chỉ tin cậy-nhà tạm lánh cho các nạn nhân bị bạo 
lực giới và bạo lực gia đìnhẾ

, f , . c).Đậnh gịá; Mức đệ đạt tiêu chí số 18 đạt so với quy định của Bộ tiêu chí.

; 2.19. Tiêu chỉ số 19 -Quắc phòng và An ninh
a) Yêu cầu của tiêu chí

V .., -  Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các 
chỉ tiêu quôc phòng.

.,r ?,Xã đạt chuẩn ạn,toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: 
không có khiếu kiện đỘỊig người kẻo dài; không để xảy ra vụ án hình sự về tội 
phạm quy định tại các Điều 93, 95, 96; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định 
tại cáa Điều 111, 112, 113, 114, 133, 134, 135 của Bộ luạt Hình sự nam 1999 
(sửa đổi, bổ sung năm 2009); tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ 
bạc, nghiện hút) được kiềm ché, giảm so với các năm trước.

b) Kết quả thực hiện

- v ề  quốc phòng

;V . 4-Bí.đi ehỉ, hiịy quâĩi„sựxẩ có 04 đ/c gồm o t CM huy trưởng, 01 Phó Chỉ 
. huy.trựửng, QỊ . CMiứvtri -^ien va 01 Chính trị viên phối Chỉ huy trưởng: đã qua. 
đào;tạa;trình,độ trung Gấp,rỉgànhquârrsựGơsỏfetàtầành<tVÌên-Ưy bannhân-dân
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xã; Chỉ huy phó chưa qua đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở; Chính trị viên, 
Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm. Ban chỉ huy Quân sự xã đảm bảo có 
nơi làm việc và trang thiết bị theo quy định của pháp luật. Lực lượng dân quân 
thưcmg trực có 16 đ/c. 5/5 ấp đều có lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng 
khăp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

+ Công tác huấn luyện được tổ chức hàng tuần, hàng tháng cho lực lượng 
thường trực và tổ chức huấn luyện hàng năm cho các dân quân tại chỗ. Được 
trang bị vũ khí phù hợp, thường xuyên giáo dục chính ừị, pháp luật, huấn luyện 
quân sự toàn diện, ứiiêt thực, khả năng săn sàng chiên đâu ngày càng được nâng 
cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Công 
tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 được tổ chức thực hiện 
theo quy định.

+ Thực hiện tốt kế hoạch về khám sức khỏe của Ban chỉ huy quân sự 
huyện. Ban chỉ huy quân sự xã làm tham mưu tốt cho Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự xã thực hiện công tác công khai danh sách từ xã đến các ấp. Trong năm, thực 
hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định, Ban chỉ huy Quân 
sự xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động 6/6 thanh niên ỉên đường nhập ngũ đạt 
100% chỉ tiêu được giao. Có 5/5 quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa 
phương được đăng ký quân nhân dự bị và quản lý chặt chẽ.

+ Hệ thống văn kiện theo Thông tư 108/BQP được xây dựng đầy đủ.

- về an ninh

+ Lực lượng Công, an xã Lộc Thạnh được xây dựng, củng cố vững mạnh
■ theo quy định của Pháp lệnh Gông an xã và hướng dẫn của ngành công an. Ban 
Công an xã gồm 01 Trưởng Công an, 01 Phó Trưởng Công an xã, 03 Công an 
viên thường trực và 10 Công an viên ấp.

+  Xã cỏ 03 Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với 15 thành viên, 05 Tổ 
tuyên truyền phòng chống tội phạm với 25 thành viên và thành lập mô hình 
“Tiếng kéiig an ninh” tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn. Tình hình an ninh 
chính trị ừện địa bàn xã được giữ vững và ổn định; không có khiếu kiện đông 
người kéo dài; không có khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không có tổ chức, cá 
nhân nào có hoạt động chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc Đảng, Nhà nước, phá 
hoai kinh tế; tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; không xảy ra các vụ việc 
gây mất an ninh trật tự, không hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh 
trật tự.

Hầu hết các vụ việc phát sinh được hòa giải, giải quyết từ cơ sở, giải quyết 
theo đúng quy định pháp luật được người dân đồng tình, ủng hộ. Các đối tượng 
hình sư, tê nan xã hội được tuyên truyên, giáo dục, răn đe, đưa vào diện quản lý 
và xét đưa ra khỏi diện quản lý sau khi có tiến bộ, đã góp phần phòng ngừa ngăn 
chặạ tôi phạm. Các: loại tội-phạm, tệ nạn xã hội (ma túy, ứộm cắp, cờ bạc, 
ngMẹỉrMt:;) và các vi phạÉr pháp luật khác được kiềm chế, giảriứ so vớr năm 
trơớo.

- c) Đárửí àárMứcđợđại-tiêit-Ghí số 19 đạt^QẠátqu-yL'đỊrứtcủa,BôtiêiFchí^-
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3. Vê tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn
mỗi

Tính từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới đên nay xã Lộc Thạnh không cồ nợ đọĩig xây dựng cơ bản. Tất cả 
các nguôn vốn đều được giải ngân theo quy định.

II. KỂT LUẬN
1. về hồ sơ

. ỤBND xã Lộc Thạnh lập hồ sơ đề nghị thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu 
chí nông thôn mới của -xã đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 
254Ọ/QĐ-TTg ngày 3 ọ /l2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 
định điêụ kiện, trình tự, thụ tục xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn 
nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020 ' Ể '

2..yề kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
; ; ; Qua thậm trai các tiêu, nông thôn mới đạt chuẩn của xã Lộc Thanh, tính đến 
thời diêm, thậm tvãị tông sô tiêu chí nông thôn mới của xã Lộc Thạnh cơ bản đạt 

. ,l$/19:;tieu chi./^uy nhiện sũng còn một số tiêu chí đang ừong giai đoạn triển 
khai thực hiện để hoàn: thiện-tiêu chí vào cuối nám 2018, cụ thể như: tiêu chí 
điện, tiêu chí trường học...

iĩ , 3. về tình.hình tiợ đọỉìg xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn 
mới

-> !. ỹr Qua kết.qụảrthẩm ,traị£h%thấy hiện nay xã Lộc Thạnh không còn nợ đọng 
xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

ra. KIẾN NGHỊ
V; Đe ',xậ Lộe Thạnh của huyện Lộc Ninh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 
2018 đảm bảo tính bền vững, .đồng thời giúp các xã còn lại của huyện tiếp tục 
thực hiện đạt ■ các tiêu, chí trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Văn phòng 
nộng thôn mới huyện có một số ý kiến kiến nghị như sau:

1. Cấp xã

1.1. Đối với Đảng uỷ
. Tiếp itục lãnh đạo chính quyền và các tổ chúc đoàn thể tiếp tục thông tin, 

tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương ữình MTQG xây dựng 
nông thôn mới thường xuyên, đồng bộ giúp nâng cao nhận thức của người dân 
nhằm tích cực hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.

1.2. Đối với Hội đồng nhân dân
\ 1 X TăngỀ qưòrngỊ côịigịịtácHgỉám sát việc- tuyên truyền; vậu động về tìiựcrỉnệir 
Ghưcmgrtành: mụẹ;ỉiêa?ỊqiiQG gia xây dựng-ĩiông thôn mói trên địá bản xã; qua đó 

: kịp ithợi^vlỊnh 'hướíỊg ỉcáGì giậiípháp thựírhiệrrtMêĩthực giúp~chính quyên;jmặtr
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trận và các tổ chức đoàn thể xã cỏ cơ sở nâng cao chất lượng thông t i | |  tuyên 
trayên gỉúp người dân hiểu rõ han về mục đích của việc thực hiện xẩy dựng 
nồng thôn mới đê tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương hoatifthanh, 
giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. J |

1.3. Đổỉ với Uỷ ban nhâìi dân f !

- Tập trang điều hành, chỉ đạo quyết liệt trong việc tiếp tục thực hìệiặnhiệm 
vụ nhằm giữ vững các tiêu chí, nhẩt là tiêu chí số 2 -Giao thông; tiêu cbĩsố 4 - 
Điện; tiêu chí số 5 -Trường học; đặc biệt là tiêu chí số 18 -Hệ thống chíipl trị và 
Tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19 -Quốc phòng và An ninhế | j

■ - , , ■ ,
- Thường xuyên tố chức kiểm tra, rà soát các tiêu chí có xụ hướrỆ thiếu 

tính bền vững để kịp thời đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện; haag năm 
trình Hội đồng nhân dân xã xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề để !B chức 
thực hiện có hiệu quả, đảm bảo giữ vững các tiêu chí theo hướng bền vữnỊế

- Tiếp tục tuyên truỹền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trươỊ|| nông 
thôn, tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn theo Nghị định B51 của 
Chính phủ; tham gia thực hiện Đe án điện chiếu sáng theo tinh thần N g ô  quyết 
số 12/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Lộc Ninhề Ệỉ

2. Cấp tỉnh ỆỊ.

2.1. Đối với Văn phòng điều phối nông thôn mới P
- Kịp thời cập nhật những quy định, chính sách mới; của Trung ươ|g, của 

tỉnh về xây .dựng nông thôn mới để triển khai hướng dẫn cap huyện, xã thjfc hiện 
đảm bảo đúng quy định.

- Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh tô chức cho huyện, xã đi tham quan, 'lọc tập 
kinh nghiệm tại các tỉnhlcó cách làm hay trong xây dựng nông thôn m ại để áp 
dụng thực hiện ở địa phương đạt hiệu quả. §

- Tham mưu UBND tỉnh tăng kinh phí hoạt động cho cấp huyện, cấp|íã.
' -S.,

2.2. Đối với các Sở, ngành liên quart n
Tham mưu UBND tỉnh phân bố kinh phí giúp các xã về đích nông thon mới 

qua các năm có điều kiện để nâng chất các tiêu chí, phấn đấu thực h iệ | hoàn 
thành xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, đồng thời giúpỊbác xã 
còn lại thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình. ỉ

Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Ninh về thẩm tra hồ 
sơ và kết quả thực hiện các tịêu chí nông thôn mới cho xã Lộc Thạnh năm 
2018./.

N ơi nhận:
- UBND, BCĐ các CTMTQG tỉnh;
- TTHU, UBMTTQVN huyện;
- ƯBND xã Lộc Thạnh* V.
-BCĐ, VPNTM huyện;
- LĐVP và c v  phụ ừ£ch; ;
- LmiL-VT-. p j i - ■ :


