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I- Công tâc xây drfng Dâng, chinh quyèn, MTTQ và cric tloàn thê

1- Công tdc xây dqrns Dông:

Tinh uÿ tô chüc Hôi nehi tông két 10 nàm thuc hiÇn Nghi quyet Trung uong

5 khoâ X vè tàng cuèrng công tric kiêm tra, giâm sât cüa D*g; so két công trlc
. .Â , .,
Krem ra, gram sât giüa nhiÇm lcÿ 2015-2020. Phôi hqp tô chüc thành công HQi

thâo "Eông chi Luong Khtuh Thiên vôi câch m?ng ViÇt Nam và quê huong Hà
Nam"; Khanh thành Nhà luu niÇm, tô chüc Lê kÿ niÇm 115 nàm ngày sinh dàng

chi Luong Khânh Thiên và tlôn nhân danh hiêu Arù hung lgc lugng vii tang nhân

dân Nhà nuôc truy tang AOi voi 9 nü liÇt sÿ dân quân phâo phông không Lam Hgt.

Ban Thuôrng vç Tinh uÿ, Ban Châp hành Dang bg tinh thâo lu4n, iilinh giâ

két quâ công tâc Quÿ III và tinh hinh 9 thang ttâu nàm 2018, niên khai nhiêm W
üeng tâm Quÿ lYlzOlS; thông bâo nhanh két quâ Hqi nghi mn tfni 8 Ban Châp

hành Trung uong Dang ktroâ XII tôi iÏqi ngü can bQ chü chôt cüa tinh. Thuong tr.uc

Tinh uÿ nghe, cho chü truong aôi voi mQt sô du an nghiên ctnr, dàu hr tai tinh2.

Tap trung tuyên truyèn Hçi nghi Trung uong 8 khôa XII ctia Dang, Kÿ hçp
thir 6 - Quôc hôi kh6a XIV; két quâ phât triên kinh té xâ hôi cüa tinh 9 thang dàu

nàm 2018; tuyên truyèn câc ho4t dçng § niÇm 115 nàm ngày sinh dông chi Luong
Khânh ThiÇn, câc ngày kÿ niÇm, lê 16rn ûong thtâne. Chi dpo, dôn tÏ6c câc huyÇn,

thanh üy quân triÇt thyc hiÇn Ngh! quyét s6 29,30 cüa BO Chinh tri ktroâ XII vè

Chién lugc bâo vê Tô quiSc trên không gian m?ng và vè Chién lugc fui nirù m4ng

quôc gia; Két luan sô 32-Y\LfTW,ngày O5t7l20l8 cüa BQ Chinh ni ,è ûnh hinh an

ninh trft t.u nôi lên gân dây và nhiêm vg, giâi phâp thü gian toi. Dôn dtic viÇc riên
khai thgc hiÇn Chi thi 05 cüa BQ Chinh tri t4i câc dia phuorg, don v!3. Bâo câo

I Nhân dip này, Thuômg trUc TInh uÿ tô chüc di thâm, tëng sô tiét kiÇm, tfrrg quà cho thân nhân l0 n{t li§t sÿ dân
quân Lam He và lUc luqng dân quân thu§c dai tl§i dân quân phâo phông không Lam Hî"
2 COngty Cô ptràn T$p tloàn flC Cè xuât y tuOng nghiên cûu, dàu tu m$t s6 pU an rên dia bàn tinh; ViÇn kinh té
nông nghi§p hitu co bâo câo tIè xuât q nl nghiên crnr câc dU ân dàu tu Khu Công nghiÇp - Nông nghiÇp CNC.
3 HuyÇn Uÿ Thanh Liêm xây dlmg Ké ho4ch tô chrtc Cu§c thi tkn hiéu vè CH thi05; HuyÇn uÿ KirnBàng chl tt4o
MTTQ huyÇn tô chûc tos ttàm; Thành uÿ Phü Lÿ xày dwrg Ké hoph so tét OZ nàm thUc hiên Chl ttri 05 gÉn vôi

c:-i',.
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tông két l0 nàm thsc hiÇn Quyét dinh sti 185-QDÆW, ngày O3tgl2008 cüa Ban Bi
thu Trung uong Eang vè "Chüc ntog, nhiÇm w, tô chirc bQ mây cüa trung târn bôi
duông chinh û! huyÇn, guân, thi xâ, thanh phi5 thuQc tinh". Trong th,lng, toan tinh
mô 01 lôp bài duông lÿ lu4n chinh tri cho 65 hqc viên.

Thâo luên, d6ng gé,p ÿ kién vào câc dg thâo vàn ban cüa Trung uonga. Bâo
câo tông tét ctni tnrong, chinh sâch phât fiên tô chûc d*rg, tlang viên ô câc don vi
kinh té tu nhân; két qua thlrc hiÇn Quy ttinh sô zO-qo/fW vè <tang viên dang công
tâc û co quan, doanh nghiêp, don vi su nghiÇp thuong xuyên git môi liên hê voi chi
uÿ, dang uÿ co sô và guong mâu thgc hiÇn nghïa vg công dân noi cu tni. Chi tïao

xây dpg, hoàn chinh dU thâo Quy ttinh tiêu chuân chüc danh, khr-g tiêu chf dânh
gtâ cân b0 lânh dpo, quan lÿ thuQc diÇn Ban Thuong vU Tinh üy quân lÿ. Thông bâo

Uô *riêm lpi chirc danh: Ph6 HiÇu truong Truèrng Chinh ti tinh; Phô Girlm dôc

Bçnh viÇn Da k*roa tinh; hiêp y Uô ntriÇm, bô nhiçm l4i chûc dantr: Phô cpc tnrong
Cpc thué tinh; Chânh ân, Phô chanh an Tôa ân Nhân dfu tinh. Giôi thiêu nhân sU

tham gia Ban Châp hành Trung uong HQi Nông dtu Viêt Nam nhiêm ky 2018-2023.

Q"Vét «Iinh nghi công tac chù thi tuôi nghi hrnr và nghi huu tnrôc tuôi dôi voi Chü
tich, Phô Chü tich HQi Nông dân tinh nhiÇm ky 2OL3-2018. Quyét Ainn tang Huy
hiÇu Dang dqtOTllltz}lS Aôi voi 668 tlèng chi dü clièu kiÇn, tiêu chuâns.

Thông bâo két luan kiém tra vè viÇc lânh d4o, chi ttpo thpc hiÇn Nghi quyét

sO OS-NQff-1, ngày OBt4/2016 cüa Tinh uÿ vè ttây mæh công nghiêp h6a nông

nghiêp, tao dQt phâ phât triên nhanh, bèn vüng nông nghiêp, nông thôn tintr giai

doen 2016-2025, «linh huong dén nàm 2035; fét luân sô 56-KLÆW, ngày

2Lt2t2\l3 cüa Bô Chinh tri, Chi thi sô 18-CT/TU, ngày l9t8t2ol3 cüa Ban

Thuong vu Tinh üy vè dây manh thuc hiên Nghi quyét Trung uong 5 khôa IX vè

tiép tuc dôi moi, phât triên và nâng cao hiÇu quâ kinh té tâp Urê AOi voi Ban

Thuèmg vu HuyÇn üy: Binh Lpc, Lÿ Nhân; lânh tlao câc don vi: Sô Nông nghiêp

và Phât triên nông thôn, Liên minh Hqp trlc xâ tinh, Ban quan lÿ Khu Nông nghiêp

ung dUng công nghÇ cao; t$p thê và câ nhân câc dông chi Uÿ viên Dang doan HQi

Nông dân tinh. Ban hanh Ké hoach, Quyét dinh eirim sât viÇc châp hanh câc quy

dinh cüa Dâng, phâp luQt cüa Nhà nuôc trong viÇc tham mrru, châp thufln, phê

duyÇt chü üuong ilàu tu câc dU an dàu tu công, câc dg ân sü dUng eât AOi voi câc

dông chi Thuèng tr.uc HuyÇn üy Thanh Liêm; lânh tteo câc don v!: Sô Ké hoach

Dàu tu, Xây dpg, Ban Quan lÿ câcKCN tinh.

biêu ducmg khen thuüng têp thê, câ nhân; HuyÇn uÿ Lÿ Nh&r hotui ttrành viÇc khâo sât thUc hiên Chl thi...
4 Du tnao quy Ainh iria-SQ Chlnh tri vè chrlc nâng, nhiQm qL quyèn hqn, trâch nhiÇm và môi quan hÇ công tâc
cüa câc tfuù ùy, thàrh üy trUc thu§c Trung ucmg; dU thào Danh mlrc và bàn mô tà vi trl viÇc làm công chüc 3 ngành
xây dlmg Dàng, MTTQ ViÇt Nam và 2 tô chûc chfnh tri xâ hôi (ngành Kiêm ta Dâng Dân vfln, Tuyên giâo,
MT[Q, Hôi Phu nB HOi Nông dân).
5 Trong tl6 Huy hiÇu 30 nàm: 100 dèng chl, huy hiÇu 40 nàm: Oe Công chl, huy hiÇu 45 nàm: 109 dông chl, huy
hiÇu 50 nârn:Z& dông chl, Huy hiêu 55 nâm: 92 tlông chl, Huy hiêu 60 nàm: 05 dông chl, huy hiÇu 65 nàm 0l dông
chl, Huy hiêu 70 nàm: 28 dông chl.
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Trong thang, câp üy câc câp dâ kiêm tra 31 tô chüc dang và 22 ttane viên;

giâm sât theo chuyên aè :Z tô chüc «Iang và 51 tlang viên; thi hành § lu$t aOi voi

08 itang viên6. Üy ban Kiêm ta câc câp dâ kiêm üa 33 d chûc dang; giâm sâû 22

tô chûc tfang và 27 «Iang viên; kiém tra khi cô dâu hiÇu vi pham aiii voi 05 d chric

ilang và23 dane viên; thi hành ky luât a6i voi 04 «tâ'ng viên7.

Bâo câo tông két 10 nàm thgc hiÇn Nghi quyét s6 zo-NqÆw, ngày

28lOlt2OO8 cüa Ban Châp hanh Trung uong Dang kh6a X gàr, voi thgc hiên Két
lufn si5 79-KLÆW, ngày 25ll2t2}l3 cüa Bô Chinh tri ,è "Tiép tpc xây dyng giai

câp công nhân ViÇt Nam thoi kÿ ttây mæh công nghiÇp hoâ, hiÇn ctei hoâ dât

nuôc". fhOi hçrp xây dpg ké hogch kiêm tra viÇc thUc hiên "Nàm dân vfn cüa

chinh quyèn" 2018. Chi cl4o, huong dân câc dia phuong tàng cuùng hoat «tQng dôi
tho4i giüa nguùi tt:r,g dàu câp uÿ chinh quyèn vôi cân bO, hQi viên và nhân dtur8.

Thông bâo két quâ rà soât câc cuQc thanh tra kinh té - xâ hôi và thlrc hiÇn kién
ngh! cüa Kiêm toân Nhà nuôc tên dia ban tinh nàm 2016,2017; Bâo câo két quà

giâm sât viÇc thUc hiên công tâc phông chông tham rùting üong lTnh v.uc quân lÿ,
sû dgng ngân sâch nhà nuôc. Ban hanh Ké ho4ch, Qoyét dinh thanh lfp Doan kiêm
üa công trâc thu trôi tai san bi chiém do4t, thât thoât trong câc vg ân hinh sy vè

tham nhüng, kinh té Atii vOi Ban Thuùng vU HuyÇn üy Binh LUc; Lântr dao CUc

2- Ldnh itgo công tdc ch[nh quyèn

Tô chûc Hôi nehi liên tich thông ntrât nÔi d*g, chuong hinh lcÿ hqp mn tfni
7, IIDND tinh khoâ XVI[; Hei nghi tiép xüc cü tri và h9p tô dai biêu FDND tinh
truôc lcÿ hqp tai câc huyÇn, thành phr5. OOn dôc, giâm sât viÇc triên kürai thgc hiÇn

câc Nghi quyét cùa HDND tinh, nhât là câc Nghi quyét kÿ hqp thü 6 HDND tinh;
giarn sât viÇc tuân thü phâp luflt; viÇc ban hanh câc vàn ban quy pharn phâp luat;
tlôn d6c câc cs quan c6 thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu npi cüa công dân; ÿ
kién, kién nghi cüa cri tri.

T$p tnrng chi d4o gieo tràng và chàm s6c cây qr Dông 2018-2019 dam bào

diÇn tich và tong khung thoi w; tiép erc giâm sât ch{t chë dich bÇnh trên dan gia
, . À -,süc, gia câm. Tich cpc chi deo thgc hiÇn câc giâi phâp thâo gô khô ldlàn, vuong

mâc cho dU rin Trang üei bô süa cüa Công ty Vinamilk t4i xâ Thanh Nguyên,
huyÇn Thanh Liêm; dôn tltic triên khai câc Dè ân, d1l ân liên két chuôi giâ ti trong
san xu'ât nông nghiÇp; dôn dôc thành pnO fnri Lÿ khân truong hoan thiçn hô so, thü
tlrc trinh Thü tuong Chinh phü công nh?n hoan thành nhiêm W xây dUng nông
thôn moi nàm 2018.

O neng câc hlnh thrlc: Khiên ffich 06, Cânh câo 02 truùng hç.
Z nùng câc hlnh thüc: Khièn trâch 01, Khai trùr 03 fuùng hç.
8 HuyÇn Thantr Liêm tô chrlc H§i nghi a6i ttroei gitta ttông chl BI ttru huyÇn uÿ vôi cân bO, ttturg üên và rùtur dtu xâ
Liêm Phong; HuyÇn Duy Tiên tô chüc Aôi ttroei gilta dông chl BI thu Huy§n uÿ v6i cân b0 h$i viên php nlt xâ Dçi
Scm; HuyÇn Lÿ Nhân ctruân bi tô chrlc a6i ttroai gitla nguùi rhing dàu câp uÿ vdi cân bO, nhân dân xâ Xuân IGê...
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Chi tlao nâng cao hiÇu lyc, hiÇu quâ quan lÿ nhà nuôc trên c.âc linh ryc. Quan
tiim chi dao thâo gô kh6 khàn, vu6ng mâc cho doanh nghiêp; dôn dôc dây nhanh
tién dQ giài ph6ng mat bàng, thi công, giàingân câc dg ân, trgng tâm là câc dg ân
tqng ttiêm cüa tinhe. fhôi hçrp tô chfrc kfiânh thành Ktru Ktrâm bênh cüa BÇnh viÇn
ViÇt Dûc, Bênh viÇn Bpch Mai co sô II tai tinh.

Tfp trung chuân bi câc ngi dung ûinh lcÿ hqp thû 7 HEND tinh khoâ XWII
dâm bâo câc co sô, tinh can tfriét và s1r phù hqp.

Dây manh thgc hiÇn câi câch hành chinh; thUc hiên tôt viêc tiép nhân và trâ
két quâ giâi quyét thü tuc hành chfnh cho câ nhân, tô chûc dâm bâo ttung quy trinh,
quy dinh. Tflp tmng chi dgo câc câp, câc ngàurh giâi quyét don thu, l,üriéu npi tti c6o
ngay tu co sô.

3- Mdt trQn Tô quéc và cdc t6 chirc iloàn thé

Chi d4o, huong aân VfffQ câc câp tô chüc Ngày hQi d4i ttoan két toan dan

tÇc gàn vôi so tét g nàm thpc hiÇn CuQc vân dông "Toàn dân doan két xây dUng

nông thôn m6i, dô thi vàn minh" và tông tét t 5 nàm Ngày hôi Eei doan tét toan

dân tçc; thârrg cao diém "Vi nguoi nghèo" nàm 2018. Tông hçrp tinh hinh nhân dân

và câc ÿ kién, kién nghi cüa cri tri truôc lcÿ ho. p thri 6, Quôc hgi khoâ )(IV. Tô chüc

doan giâm sât viÇc thlrc hiÇn câi câch thü tgc hanh chinh aôi voi Sô Lao dông

Thuong birù và Xâ hQi; kiém tra công tâc chuân bi Dai h§i MTTQ .âp xd t4r cârc

huyÇn, thanh phô. Quyét Ainn kiÇn toàh Ban Chi ctpo Cu§c vqn d§ng "Nguoi ViÇt

Nam uu tiên dung h*g Viêt Nam" cüa tinh.

Chi deo tô chüc thành công Eei hôi HQi Nông dân tinh lân thû X, nhiÇm §
2018 - 2023; tô chric chuong üûnh «ttii thoei giüa dèng chi Bi thu Tinh uÿ vôi hon

150 cân bA, hQi viên php nü câc câp trên tlia ban. Triên khai Ké hopch tô chric D4i

hôi Liên hiÇp thanh niên câc câp tién Éi Esi hôi dai biêu Hôi tiên hiêp thanh niên

tinh lân thû V và Dai hôi ttai biêu toan qu6c Hôi Liên hiÇp thanh niên Viêt Nam lân

thri VIII; Ké hopch chào mirng Dai hçi thi dua "Ctru chién binh guong mâu" làn

thû VI, giai tlo4n 2014-2019 và chào mirng ky niçm 30 nâm ngày tttành lflp H9i
Cgtr chién binh Viêt Nam. Tô chric t6t câcho4t dQng nhân d4o, tu thiÇnro.

tr- Tinh hinh phât triên kinh té - xâ hQi, quôc phông, an ninh

1- Tinh hinh phtit fiién kinh té

- Sàn xuét nông nghiQp:

9 Tuyén ttuùng Tl, B,éckhu chûc nàng cua Khu du lich Tam Chric, tuyén duùng nôi OZ Cao t6c..
tO lrfffq Unh-ph6i hqp tô chüc tao tàng nhà tfui tloàn két cho l0 hQ nghèo v6i tông tri giâ 500 triêu dông. HQi

Phg nü tlnh tao tàng rùà "mâi âm tlnh thuonÿ'tri giâ 50 niÇu dông cho h§i viên phlr nü xâ Cô Bq huyÇn Bâo
Lgc tlnh Cao Bàng. LDLD tinh tao tëng nhà "trlai âm công doàn" cho CNLD c6 hoàn câtth dâc biêt khô khàn tei
xâ Tiên Hiêp ttrành 616 fnri Lÿ. HOi C-Ce thh tô chüc ban giao nhà'Nghïa ttntr Công d§i" cho h§i viên CCB
phuùng Quang Trung; TP Phù Lÿ vhtrigiâ 85 tri§u ttàng...



5

Tflp tnurg thu ho4ch lüa và hoa màu vp mùa; dông thoi ttây rùanh tién ttô
gieo trông câc lopi cây vU dông theo thoi vU. Nàng suât lua vg mùa 2018 tlat két
quâ cao, so bô d4t 55,3 t4lba,tàng8,2 t4tha; san luqng lua Jat 176,3 ngan tin, tàng
l5,4Yo so voi vp mùa nâm 2017. Nàng suât ngô d4t 50,5 tattta\ tàng 0,4 tglha; san

lugng ngô d4t 9.303,1 tân, giàm 1,4 yo so voi cùng lcÿ nàm tnrôc... Tông diÇn tich
gieo nông vp dông dqt8.877,9ha,bàrrg 77,zyoké ho4chtt.

Tinh hinh chàn nuôi trên tlia ban tinh trong th,flng tuong C6i ôn dnh, dlch
bênh không phât sinh, dàn gia süc, gia càm phât triên nhanh so vfi cùng kÿ 2}l7t2,
dam bâo nguôr, cung thyc phâm tiêu dung cu6i nàm.

- Sàn *uét ,ông nghiQp: Tiép tpc tàng tnrorg khâ. Chi s6 san xuât công
nghiêp th,âng l0 tàng 3,9oÂ so v6i thâng trrôc và tàng 12,6o/o so voi cùng kÿ nàm

2017; luÿ ké l0 thrâng dàu nàm, chi sii san xuât công nghiêp tàng l2,6Yo so vü
cùng lcÿ ntun truôc. Môt sô san phâm công nghiÇp chü yéu trong 10 thâng ttâu nàm

c6 müc san xuât tàng cao so vôi cùng ky nâm 2}l7r3.

- Throng mqi - dich v1t:

-tTông mûc bân lê hang hôa và doanh thu dch qr tiêu dung trong thâng dat

1.850,7 ÿ dông, tàngt4,7Yo so voi cùngky nàm 2017. Luÿ ké l0 thang dàu nâm,

tông müc bân lé haog hôa và dich vr,r tiêu dung dqt 17.689,4 tÿ dông, tâng l5,2Yo

so voi cùng lcÿ. Chi sô giâ tiêu dung.th,ing lOl2O18 tÂng},3oÂ so vôi th,flng tnrôc.

- Dàu fir xôy dwg co bàn:

Luÿ ké ktrôi luqng thgc hiÇn câc dU ân tliiu tu xây dpg co ban l0 thrâng ttpt

371,522tÿ «fàng; trong dô vôn cân itôi ngân sâch 136,54W dèng.

2- Vdn hod - xd hQi

Tô chüc të.rt câc hopt dQng vàn h6a, vàn nghç, ftê duc thê thao phpc vg

nhiçm vp chinh tr! cüa tinh, drip fug nhu càu huong thp cua rùân dân. Công b6

quy hogch tông thé phât triên du lich tinh Hà Nam dén nàm 2030,Am ntit aén

nàm 2050. Tô chric HOi thi sân k*râu không chuyên tinh Hà Nam nàm 2018 tuyên

mryèn vè "xây dwrg nông thôn moi".

Chi ttao rà soât, dânh giâ tinh hinh thUc hiên, ctè xuât dièu chinh quy ho4ch

phât triên giâo dpc tinh Hà Nam dén nàm 2020, Am nnin dén nàm 2O3O theo tinh

üran Nghi quyét Trung uong 6 khôa XII cüa Dang. Triên khai Ké ho4ch Hôi thi

Giâo viên d4y giôi câc câp nàm hqc 2018-2019.

I I uong d6, ngô 2.838 ha, bùngïZ,2o/oké hoech e6 tuong 1283 ha, AàrrgAAY"ké hoach; rau câc loÇl dçt 1.677 h\
bàng70,8o/rké ho4ch.

12 üîctlnh s6 luqng dàu con gia süc, gia càm aén ttrUi eiêm lstrcn}rc so vdi cùng kÿ nàm 2017: dtur trâu bô tlgt
33,2 nghln con, tàng 2,5Yo; dàn lgn 475,38 nghln con, tâng4,s%o;tlàr gia càm O.OZI nghln con" fuig.Z,4o/u

f f ftriét Ui tliên, tliên tu tâng28,7%o,th{rc àn chan nuôi târrgz}o/o,gpch ngôi câc loei tlngll)o/o,xe gün m6y Ëng
ll,6Yo...
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Chi dao nÉm chÉc tinh hinh, chù dQng triên ktrai oéc biÇn phâp phông chiing
dich bênh, nhât là dich soi, bÇrù siSt xuât huyét, tay chân miêng tên dia ban tinh,
không aC ny hn. Tàng cuùng kiêm üa công trlc dam bâo vÇ sinh an toàn thlrc phâm.

Thâm dinh, xét duyÇt 1052 hè so nguü c6 công dugc thu huong chinh sâch

uu dâi cua Nhà nuôc theo thmg quy dinh cua phâp luft. Ban hanh Ké hogch triên
ktrai Thang hành dông vi binh dang giôi và phông, chting bpo lgc trên co sô gioi
nàm 2018. Dày manh công tâc dao teo nghè, giâi quyét viÇc làm cho nguü lao dgng.

3- Qudc phàng, an ninh, trQt trg an toàn xd h\i
Chi tt4o tô chric thành công Diên tâp Khu vgc phèng thù tirù nàm 2018;

diên tSp thgc binh phuong ân "Giâi quyét Qp tnrng dông nguü, phâ rtii an ninh,
tât tU, dçp ffi bpo lo4n, dânh Ltrung bi5, giâi cûu con tin, rà phâ bom min, xü lÿ
chây nô, crîu hQ, crnr npn" theo dring ké hoach, phuong ân, dâm bâo an toan tuyÇt

eôi vè nguùi, vü khi trang bi, phuong tiÇn § thuat. Chi dao nâm châc tinh hinh an

ninh tôn giâo, an ninh nông thôn ngay t4i co sô; giü viing an ninh trât tlr, bâo vÇ an

toan tuyÇt d6i câc sç kiÇn chinh tri, câc Eoan công tilc cüa Trung uong vè làm viçc
tai tinh.

Trong thâng, xày ra 23 W phem phâp hinh sg (giàm 0I vy so voi thdng
trrôc), ctâ ilièu tra k*râm phâ21t23 W, d?t tÿ tê 91 ,3Yo.TQptrung chi tl4o cérc câp,

câc nganh làm t6t công titc tiép công dân, giâi quyét don, thu khiéu npi, t6 câo.

Th,âng l}tz}l8, trong phiên tiép công dân cüa tinh dâ tiép la lu$ (bàng 3l nguoi);
câc sô, ngành, huyÇn, thành ph6, xâ, phuùng, thi û,ân tiép 224 lugt nguùi; câc

câp, câc nganh trong tinh dâ tiép nhQn 130 vp viÇc, ttâ giài quyét nl1'3} vp viÇc
(ttat 17,7 oÂ).

PHÀN UTTIHAI

xrupvr vU TReNc rÂM cÔxc rÂc rnÂxc tttzutg

1- Tâp trung chi d4o viÇc so, tông két, quan triêt, triên ktrai thgc hiÇn c6 hiÇu

quà câc nghi quyét, chi thi cüa Trung u@g, cüa tinh, trqng tâm là: tô chüc hqc tâp,
quân triÇt, triên ktrai thlrc hiÇn Nghi quyét Hôi nehi Trung uong I l«hoâ XII cüa

Dang gân vôi xây dpg Chuong û:inh hanh clQng cüa Tinh uÿ thlrc hiÇn Ngh!
quyét; tô chüc so két 5 nàm thuc hiên Chi thi sô tq-C?TU, ngày l6ltOt2OL3 cüa

Ban Thuèrng vU Tinh uÿ vè "Tàng cuùng công tac dân vfln cüa chinh quyèn dap

tmg yêu càu trong tinh hinh môi" gàn voi so két 3 nàm thyc hiÇn phong trào thi
dua "Dân v4n kfiéo " và biêu duong câc t$p thê, câ nhân diên hinh *Dân vfn khéo"
giai do4n 2015-2018.
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fiép tuc chi d4o triên khai Ké hopch và câc giâi phâp thUc hiên cô hiÇu qua

két quà giârn sât cüa Ûy ban Kiêm ta Trung uong. Quyét rlinh ban hành Quy ché

làm viÇc cûa câc Dang doan: HQi dông nhân dân tinh, Mët tr.ân Tô qu6c và câc tô

chric chinh fi - xâ hÔi tinh.

2- Làrfr-d?o, chi tleo thgc hiên toan diÇn, ttông bô câc nhiêm vp ûong công

tâc xày dung dang, xây dpg hê thône chinh tr! câc câp.

- Tâp trung tuyên truyèn két quâ H§i nghi Trung uong 8 khoâ )flI, n§i dung

Kÿ ho.p thû 6 Quôc hôi Ltroâ X[V, Kÿ ho.p lân thû 7 - IDND tinh küoâ XVItr; dép

tpc tuyên tnryèn két qua giüa nhiÇm § thgc hiÇn nghi quÉt d?i h§i tlang câc câp,

câc ngh! quyét chuyên dè cüa Tinh üy và ngày ky niÇm trong th,âng. Khâo sât viÇc

quan triÇt hgc tflp, tô chric thgc hiÇn câc chi thi, nghi quyét cüa Dang gân voi thpc
hiên Chi thi rô 05 cüa BO Chinh tri nàm 2018. Tô chric Hôi thâo'Nâng cao chât

luo-rg công tac du lu4n xâ hôi tên dia ban tinh trong giai tlogn hiÇn nay".

- Nghe, cho ÿ kién chi ttao vè tét qua thUc hiÇn Chuong tinh hanh ttQng s6

54 cüa Tinh uÿ vè thuc hiÇn câc Ngh[ quyét HQi nghi Tnrng uong 6 khoâ )(II cüa

Dang. Thâo luân, tham gia gôp ÿ vào d1r thâo Bâo câo tông két thgc hiÇn Chi th! s6

36-CTÆW cüa BQ Chinh üi l.rtroâ )il. Ban hanh Quy ttinh tiêu chuàn chric danh,

kfrung tiêu chi dânh giâ cén bô lânh d4o, qufur lÿ thuqc diÇn Ban Thuong 4r Tinh
üy quan lÿ; huong dân dânh giâ xép loer tâp thê, câ nhân diÇn Ban Thuong vç Tinh
üy quan 1ÿ; ttanh gié tô chüc «lang và dang viên nàm 2018. Ban hanh, triên kùai ké

hopch thi nâng ngpch công chüc và xét thàng hang viên chric nâm 2018; khai giang

lôp cao câp lÿ luân chinh tri không tap trung t4i tinh khoâ 2018-2020. Bâo câo két
quâ 01 nâm thpc hiên Nehi quyét sô tA-NqnrW cua Ban Châp hành Tnurg uong

Dang kfioâ XII. Xây dUng Quy tlinh chüc nàng nhiêm 4r, quyèn han, tô chûc bç

mây co quan chuyên tnâch tham mrru, giüp viÇc tinh üy, thành üy theo QUV tlinh
04-QDÆ\V, ngày 251712018 cüa Ban Bi thu.

- Hoan thiên nQi dung thông bâo két quâ câc cuQc kiêm tra, giâm sat theo Ké
ho4ch dè ra. Tiép tsc triên khai thuc hiÇn Ké ho4ch giâm sât viÇc châp hanh câc

quy dinh cüa Dang, phâp luft cüa Nhà nuôc trong viÇc tham mrru, châp thufn, phê

duyÇt chü tnrong dàu tu câc dU rân tÏàu tu công, câc dp an sü dUng Aât eOi vôi câc

co quan, don v!, dia phuong.

- Thông bâo két quâ kiêm tra viÇc thgc hiÇn QCDC ô co sô và công ü[c tôn
giâo nâm 2018 t1i câc ctla phuong, dorn vi. Phtii hqp kiêm tra viêc thUc hiên "Nâm
dân van cüa chinh quyèn 2Ol8'và chi d4o tông t<ét arenn giâ két quâ công tâc dân

vfln cüa chinh quyèn nàm 2018. Bâo câo tông tét tS nàm thlrc hiÇn Ngh! quyét sti

23-NQÆrW, ngày l2l3l2}O3 cüa Ban Châp hành Trung uong Dang khoâ IX vè
*Phât huy süc mAnh d4i doan két toan dân tQc vi dân giàu, nuôc mpnh, xâ hôi công

bàrrg, dân chü, vàn minh".
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- Têp tnmg lânh dpo, chi d4o thgc hiÇn hoan thanh câc chuong trinh, ké
hopch công tric nàm 2018 vè công téc nQi chinh và phông ch6ng tham nhûng.
Thông bâo két quâ giâm sât viÇc thuc hiên công tâc phông, ch6ng tham nhüng
trong tînh vgc quan lÿ, sri dUng ngân sâch nhà nuôc. Bâo câo két quâ kiêm ta công
tric thu trài tai san bi chiém dogt, thât thoât trong câc vp fu hinh sy vè tham üürrg,
kinh té. Chuân bi t& nQi dung làm viêc voi Doan cüa Ban Chi d4o Trung uorg vè
phông, chông tham nhürg vè nm viÇc voi Ban Thuùng W Tinh üy và c6c co quan

liên quan cüa tinh Aê mêm tra, dôn d6c công tric phông chiing tham rùürrg.

3- Tàng cuàng chi d4o dôi moi, nâng cao chât luqng hopt dQng cüa Üy ban

M?t trân Tô quôc và câc doan tfrè nnan dân trong tinh.

Dây mAnh công tâc tuyên tuyèn, vfn tlQng cân bQ, hgi viên và nhân dàr
tham gia ung hq Quÿ Vi nguoi nghèo nhân thâng cao diêm "Vi nguoi nghèo" nàm

2018. Xây dpg, triên khai Ké hqch thUc hiên Oè an "Tàng cuùng van dQng, doàur

két câc tôn giâo ô nuôc ta hiÇn nay" cüa Eang «loan MTTQ ViÇt Nam. Chi dao tô
chüc t6t O4i hQi diêm MTTQ ViÇt Nam câp xâ tgi xâ Thanh Son, huyÇn Kim Bang;
tô chüc câc doàn Lânh deo tinh tham dy Ngày hôi ctei doan két toan dân tQc ô câc

k*ru dân cu; Hôi thâo ttânh giâ 3 nàm thlrc hiÇn và ban giâi phâp thgc hiÇn Oè an

"Hô trg, phât tiên nhôm trê d§c lâp tu thUc ô khu v.uc khu công nghiÇp, khu ché

xuât dén nâm 2020"; tô chric t$p huân vè công tac gtârn sât, phan biên xâ hôi theo

Quyét dirdr-zlT và218 cüa BO Chinh;tri khoâ )il cho cân bQ công rloan câc câp...

4-Lânhd4o, chi d4o câc câp chinh quyèn trong tinh:

- Thâo luân, cho ÿ kién vè câc nQi dung üinh t4r kÿ hqp lân thü 7 IDND
tinh kh6a XVI[. Tiép tsc dôn dôc, giâm sât viÇc triên kûai thUc hiÇn câc Nghi
quyét cua IDND tïntr, trgng tâm là câc ngh[ quyét vè phât triên kinh é - xâ hQi;

dôn ttiic câc co quan c6 thâm qrryèn giâi quyét don thu lüriéu ngi cüa công dân; ÿ
kién, kién ngh! cüa cü tri.

- Chuân bi tôt câc nQi dung bâo câo Thuùng tn;c Tinh uÿ, Ban Thuong vu

Tinh üy vè két quâ rà soât, dè xuât dièu chirù Quy ho4ch phât fiên giâo duc dào

t4o cüa câc huyÇn, thành phô và cüa tinh; bâo câo tién dô dàu tu xây dpg Ktru Du
llch Tam Chûc; viÇc chuân bi câc dièu kiÇn tô chüc Vesak 2019 dè xuât câc co ché

thu hüt dàu tu vào câc phân khu chric nàng khu Du lich Tam Chüc; bâo câo tinh
hinh quan lÿ Quy ho4ch 518 Khu vyc Tây Dây, huyÇn Thanh Liêm Cê Aè xuât câc

phuong rln xù lÿ tlam bâo khai thâc hiêu quâ gân voi viÇc bâo vÇ canh quan môi

ffihg; bâo câo két quâ giâi quyét vu ân kinh doanh thuong mpi so thâm t4i Khu

công nehiêp Dàng Vàn II...

- Dâm bào hiêu quâ ho4t dqng cüa Trung tâm hanh chinh công cüa tinh và

bô phân Tiép nhfn và Trâ két quâ cüa câc huyÇn, thành phô. thUc hiÇn t(5t viÇc tiép

nhan và trâ két quâ giâi quyét thü tuc hanh ch(nh cho câ nhtur, tô chrîc dâm bào
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tt ng quy trinh, thùi gian quy dinh.

S- Têp trung chi d4o triên lrtrai thUc hiÇn câc nhiÇm 4r phât triên kirù té, vàn
hôq xâ hQi cüa tinh; treng tâm là câc Ngh! quyét chuyên dè, câc chuong trinh, dè

ân trong phât triên công nghiêp, nông nghiêp, thuong mAi - dich W trên dla bàn

gàn voi viÇc hoan thành ilpt và vuqt câc chi tiêu ké hopch nàm 2018.

- Têp trung chi ct4o chàm s6c, trông cây vp dông; phèng chông dich bênh

cho cây tràng và gia süc, gia càm; dôn d6c triên khai thlrc hiÇn câc dU ân nông
nghiêp tmg dUng công nghê cao. Tàng cuàng dôn d6c, kiêm tra céc huyÇn, xâ vè

tfàng § hoan thành xây dlmg nông thôn moi trong nàm 2018.

- Kiêm tra, dôn d6c thâo gô kh6 khàn, vuông mÉc, dây nhanh tién dQ giài
phông mflt bàng thi công và giâi ngân vôn dàu ff xây dUng co ban; ttôn ttôc tién th
câc dg ân trgng diêm cüa tinh. T4p trung chi tt4o thâo gô khô khàn, vu6ng mâc cho

doanh nghiÇp, trqng tâm câc doanh nehiÇp <tàng ky c6 san phâm üong nâm 2018.

Tiép qc dôi môi, tàng cuèrng ho4t ttông thu hüt dâu tu.

- Dôn d6c câc nganh và d[a phuong rà soât tién «t0 thu ngân sâch dam bâo

hoan thành và hoan thành vuqt mric ké ho4ch thu ngân sâch nàm 2018.

- Tô chüc t6t câc hogt ttQng vàn hôa vàn nghÇ, thông tin, tuyên tuyèn, chào
r rl-

mung cac ngay rë lon, ngày § niÇm trong thang. Tô chric Lê vinh danh DQi Bông

dâ nü Phong Phü Hà Nam và Lê xuât quân cua Doan thê thao Hà Nam tham gia thi
dâu tai Dai hôi TDTT toan qu6c hn thü VI[. Chi d4o hoan thiên hô so dè nghi ehi
danh Lê hÔi chùa Ba Danh và Lê hôi Dèn Truc vào danh muc Di sàn vàn h6a phi

vat thê quôc gia.

- Tô chric câc hopt dqng chào mtrng Ngày Nhà giâo ViÇt Nam; tông két công

trâc thi dua nàm hqc 2017-2018, triên khai công tac thi dua nàm h9c 2018-2019.

Kiêm tra công nhen tnrong chuân quôc gia, thu viÇn chuân nàm hgc 2018-2019.

- Nâng cao chât lugrrg khâm chti'a bênh; làm ttit công trâc phông chting dich

bênh; tàng cuèrng thanh, kiêm m dâm bâo vÇ sinh an toan thlrc pham tei câc co sô

san nrât kinh doanh, ché bién thuc phâm

- Thuc hiÇn câc ché dE, chinh sâch dtii voi nguoi c6 công, chinh sâch an sinh

xâ hôi dàm bào kip thoi, tÏung quy dinh. Dày nhanh üén ttQ thuc hiên Dè ân hô trq

nhà ô cho nguùi cô công vôi câch mflrg, dè ân hô trq nhà ô cho hô nghèo tê troan

ttranh vào nàm 2019.

6- Duy tri thUc hiÇn nghiêm ché «tq tnrc sân sang chién dâu; phông chiing

thiên tai, chây nô; tô chrtc Uài auOng kién thüc quôc phông an nirü cho câc dôi

tuqlrg nàm 2018.Tàng cuômg phOi hçrp dàm bâo an ninh chinh tri, tât tg an toan

xâ hôi; làm tôt công tâc tiép dân, giâi quyét don thu ktriéu n4i, tô câo; chü dqng

nâm tinh hinh, tâp trung giâi quyé t câc vU viÇc phüc t4p trên ttia bàn. Chi dAo tô
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chirc so két 5 nàm thUc hiên mô hinh *Xày dUng khu cgm công nghiêp, tiêu thü'
công nghiêp an toàn vè an ninh trât tU".

Trên tÎây là m§t sô két quâ công tâc thang 10, nhiêm vU treng tâm công trâc

th,âng 1l nàm 2018. Câc huyÇn uÿ, thành uÿ, tlang uÿ trgc thuôc, câc sô, ban,

ngàu:h, doan thé tintr xây dpg chuong üành, ké hoach triên khai thUc hiên./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Dâng,ldê bdo cdo
- Vàn phông Tnrng uong Dâng,l
- Câc dông chi Tlnh uÿ üên,
- Câc huyÇn, thàrnh uÿ, dâng uÿ tUc thuQc,
- Câc sô, ban, ngà,nh, doàn thê fnh,
- Ltm Vàn phông Tinh uÿ.

T/lU BAt\t W
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