
TiNH ÛY HÀ NAM
*

SO 
"?"2,1-BCÆU

EÂNG NG SÂN T NAM

Hà Nam, ngày 0,1 thâng I ndm 2018

nÂo cÂo
r,Hvt quâ công tâc xây drfng Dâng thâng71Êr ',

rL\ : rr(:
G

t:t)Ntl \
.-l

ü

nhiÇm vg trgng tâm thâng 8 nàm 2018

a

'. fa

PHÀN THITNT T

I- Công tâc xây dgng Dâng, chinh qoyèo, MTTQ và câc tloàn thê
1- Công tdc xây dtmg Ddng:
Tinh uÿ tô chric H§i nghi quân triêt, triên khai thgc hiÇn Nghi quyét sô Z:-

NQ/TW, ngày 22/3l2}t8 cüa Ba Chinh tri vè dinh huong xây dUng chinh sâch phât

triên công nghiêp qui5c gia c[én nàm 2030, tàn-nhin dén nâm 2045; triên khai
Chuong trinh hanh dông thgc hiÇn Nghi quyét HQi ngh! Trung uong 7 ktr6a XII
cüa Dang, Chuong hinh hanh dông thuc hiên Nghi quyét 23 ct.r.BÔ Chinh tri toi
dQi ngü lânh dpo chü chiSt cüa tinh.

Ban Thuôrng ru Tinh uÿ, Ban Châp hanh E*e bô tïnh h9p danh giâ két quâ

công tâc 6 th,ârrg dàu nàm, triên ktrai nhiÇm W trgng tâm 6 thang cuôi nàm 2018;
thâo luqrr, cho ÿ kién vè câc nQi dung û:inh tAi lcÿ hgp lân thü 6 IDND tinh ktroâ

XVI[; du thâo bâo câo kiêm diêm giüa nhiÇm § thsc hiÇn Nghi quyét Dai hôi
Eang bô tinh ktrôa )«X, nhiÇm ky 2OL5-2020; nghe Doan girâm sât s6 725 cûalJÿ
ban Kiêm tra Trung uong Thông bâo két quâ giâm sât tliii voi Ban Thuùng W Tinh

t \ , -luÿ và câc dông chf Thuèrng tryc Tinh uÿ Hà Nam. Trong th,irg, dâ ban hanh 02

Chuorg trinh hành dQng, 01 Chi thi, 02 fét lu6n, 06 Ké ho4ch và rùièu vàn ban

lânh dpo, chi dpo toan diên trên câc lînh v.uct.

Tfp trung tuyên tnryèn két quâ phât fiên kinh té - xâ hQi cùa tinh 6 thang

ilàu nàm zOLï,lCy hqp thfr 6 FDND tinh khôa XVIII, câc ho4t dông Kÿ niÇm 71

nàm ngày Thuong binh LiÇt sÿ (2717)... Chi it4o tâng cuèrng công tâc phông, chông

I Ban hành: Chuong tinh hành dong s6 6l-CIr/TU, n$y l9l7a0l8 thuc hiÇn Nghi quyét s6 Zg-NQnw cüa BQ

Chlnh tri vè ai*r huông xây dpg chlnh sâch phât rién công nghiÇp qu6c gia dén nem 2030, tàm nhtn 2M5;
Chucmg tinh hàrh Aôr,e 16 62-(,1rlt1),ngly l9nt20l8 cùa Tinh uÿ th\rc hiÇn c.âc Nghi quyét Hôi nehi Trung uorg 7

khOa Xl cüa Dàng; Ctri ttri s6ZZ-CI ml,ngày 24t7fL0l8 cùa BTV Tinh uÿ vè tàng cu{rg sg lânh tl+o cua câc câp ùy
Dâng dôi vôi côngtâc theo dôi tlnh hlnh thi hành phâp lu$t trên tlia bàn tirù; «ét luên s6 96-KLflJ, ngày 09flâ0l8
cria gTV TLù uÿvè két quà gitta nhiêm kÿ ttruchiên Nghi quyét sô OA-NqmJ cùa Tinh üy vè dây menh cài.câch

hành chlnh, trgng tâm U ttni tUc hành chlnh và. nâng cao chât lugng cân bô, công chrlc, üên chüc,nguùi thmg tlàu co
quan, don vi giai tloan 2016-2020:fét nân s6 gZ-kI"rTU,ngày l7t720l8 cùa BTV Tfuù uy vè tét quà gitta nhi§m
kÿ thuc hiên Nghi quyét s6 07-NQ/TU cua Tlnh uy vè dây menh phât triên thuong mai - dich vrl trQng 6m là dich
v1r chât tuqng cao câp vùng vè y té, dào tgo nguôn nhân luc và du lich giai tlogr 2016-2025;Két hân s6 gs-Kl,fru,
ngày 0517t2018 cùa BCH Dàng bO tinh vè céc nôi dung Dàng doàn HDND tinh, Ban cân sg tlàng UBND tlnh bâo

cào, xin y tién Aê ûù tai kÿ hqp mn tnri O, Uçi dông nhân dân tlnh kh6a XVI[...
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"diên bién hoà binh" trên linh vyc tu tuong vàn hoâ. Triên ktrai Ké ho4ch hgc t$p,

quân triÇt, triên khai thlrc hiÇn Nghi quyét sO Zf-NQrfW, ngày 221312018 cüa BÔ

Chinh tri, kh6a XII "vè <I!nh huong xây dung chinh sâch phât trién công nehiêp

quôc gia dén 2030, tàm nhin dén nàm 2045'. Phôi hçrp xây dlrrrg, ban hanh Ké

ho4ch và chuân bi câc nQi dung 6 chrîc HQi thâo "Dàng chi Luong Khanh Thiên

voi câch meng ViÇt Nam và quê huong Hà Nam". Trong ft,it g, toan tinluxlq dugc

03 lôp bài duông 1ÿ luân chinh tri cho 239hqcviên. - '^ +
TQp tnrng chi dpo trién khai thyc hiçn Chuong trinh hành dQng ctryfiintr riy

thgc hiÇn câc Nghi quyét Hôi nehi Trung uong 6, Ngh! quyét Trung uong 7 (lürôa

XII) cüa Dang vè công tâc 6 chirc, crân bô. Chi ilao hoan thiÇn Oè an sâp xép tô

chüc bQ mây, tinh gian biên ché câc co guffi, cton vi khOi câc co quan xây dlmg

Dang, MTTQ và câc doan thê chinh tri xâ hei tinh theo Chuong üinh hành d§ng sô

54-CTrÆU, ngày 3ll0ll20l8 cüa Tinh üy. KiÇn toan thanh viên UBND tinh nhiÇm

W 2OL6-2021; gi6i thiÇu nhân sg tham gia Ban Châp hanh Tông Liên doàur Lao

dông Viêt Nam. Cho chü trucmg thgc hiÇn quy trinh kiÇn toan bô sung Ûy viên Ban

Châp hành, Üy viên Ban Thumg vU HuyÇn üy Duy Tiên nhiÇm § 2015-2020.

Tham eia ÿ kién vào dç thâo vàn ban cüa Trung ucrng: Quy dinh cüa Bô Chinh tri
vè rà soât, sàng lgc clang viên; Hucmg Oân tiêm diêm dânh giâ cân bq hàng nàm;

Quy ché làm viÇc (mâu) cüa tïnh üy, thanh üy; Hucrng dân cüa Ban Bi thu vè

khung két n4p dang viên. Xây dçrrg ôr,l thâo Huong dâr, sâp nHqp chi b9 thôn, tô

dân phô; Huôrng dân giâi thê chi bô co quan xâ, phuèrng, thi trân; Bâo câo Ç kiêm

üa, rà soât viÇc thuc hiên công tâc cinbQ theo Thông bâo Két luan sô 43-TBÆW
ngày 2811212017 ctraBq Chinh tri.

Tiép tpc triên khai Ké hopch kiêm m viÇc lânh d4o, chi d4o thgc hiÇn Nghi
quyét sO OS-NQLJ, ngày 25tït2}t1 cüa Tinh üy vè phât trién dô thi tinh Hà

Nam dén nàm 2020; fét lupn sO tg-fl lTlJ, ngày 3016/2014 cüa Ban Thuèrng vg
Tinh üy vè két quâ thsc hiÇn Nehi quyét sô 05, ngày 2518/2011 cüa Tinh üy;
Nghi quyét sô OO-Nq fill, ngày 3\t6l2Tl6 cüa Tinh üy vè xây dpg và phât

triên thành pnO fnri Lÿ dén nâm 2020, tàm nhin dén nàm 2030 dôi voi gan

Thuong vp câc huyên, thành üy: Duy Tiên, Kim Bang, Phü Lÿ và lânh d4o câc don
v!: Sô Xây dpg, Sô Giao thông vpn tâi, Ban quan lÿ phât triên Khu dô th! môi.

Trong thâng, câp üy và UBKT câc câp dâ kiêm üa 60 tô chüc itang và 8l
cl*e viên; giâm sât theo chuyên Oè OZ tô chüc tlang và 83 ttang viên; thi hành kÿ
lupt dôi voi 10 dang viên2. Kiêm ffa khi c6 dâu hiÇu vi phem A6i vOi 01 tô chûc
dat g và 10 dane viên. Kiêm ûa tô chric dang câp auOi thyc hiÇn nhiÇm vU kiêm m dôi
voi 36 tô chüc. Giâi quySt ti5 câo AOi voi Ozôchüc ctang và 04 dang üên.

Ban Chi dpo thgc hiÇn QCDC ô co sô và BCD công tâc tôn giâo tinh tô chüc
so két công tâc 6thâng dàu nàm và triên k*rai nhiÇm vu 6 thrlng cu6i nàm 2018 . Tô

Z nang câc hlnh thüc: Khiën trâch 07, Cânh câo 03 fiuômg hgp
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chric H§i nghi giao ban giüa Thuômg tryc Tinh uÿ voi Lânh cteo khôi MTTQ và
câc tô chric chinh tri xâ hQi. Tham eia ÿ kién vào Du thâo bâo câo chinh ü ûành
Dai hôi HÇi Nông dân ViÇt Nam, nhiêm lcÿ 2018-2023. Xây dpg Ké hopch tô
chüc Chuong trinh dOi ttroai giüa nguùi thmg dàu câp uÿ, chinh quyèn ünh vôi
nhân dân nàm 201 8.

Ban hanh, triên khai Ké ho4ch giâm sât viÇc thUc hiên công trâc phông, ch6ng
tham nhürg trong linh v.uc quan lÿ, sü dUng ngfu sâch Nhà nuôc AOi voi lântr tlao
câc Sô: Tai chinh, Công Thuong, Vàn h6a - Thê thao và Du Lich, Y té, Nông nghiçp và
Phât fiên nông thôn. Tîrp tUr rà soât câc cuQc thanh tra kinh té - xâ hôi và viÇc thgc
hiÇn kién nghi cùa Kiêm toân Nhà nuôc trên dia ban tinh nàm 2016 , 2017 . Bâo câo

so két 05 nâm thUc hiÇn nhiêm 4r kiêm ta, girlm sât vè thanh ta vç viÇc, khôi t6,
dièu ha, truy t6, xét xü câc 4r an tham nhüng tinh té nghiêm ügng, phüc t4p, du
lufn xâ hQi quan tâm.

2- Ldnh itgo công firtc chinh quyèn

Chi deo tô chüc thanh công Kÿ ho. p mn tfli 6, IDND tinh kùrôa XVItr; lcy ho. p
IDND câc huyÇn, thành phO. f4p ffing chï dao hoan thiÇn câc Ngh! quyét cüa §
ho. p dam bâo thü gian quy dinh. Dôn d6c, gialrr sât viÇc thgc hiÇn câc Ngh! quyét
cua EDND tinh; theo dôi, dôn clôc câc co quan cô thâm quyèn giài quyét don thu
khiéu n4i, kién nghi cü ti.

Thâo luÇn, cho ÿ kién chi itaci vè két quà giüa nhiÇm § thUc hiên Nghi
quyét sô OZ-Nqfru cüa Tinh üy vè dây manh phât triên thuong mai - dich w,
üqng tâm là dlch qr chât luqng cao câp vung vè y té, <Tào t4o nguà, nhân llrc và du
lich giai doen 2016 - 2025; Nghi quyét O8-NQ/TU cüa Tinh üy vè itây manh câi

câch hanh chinh, trqng tâm là thü tpc hanh chirù và nâng cao chât tugng crln bQ,

công chûc, viên chric, nguoi drmg clàu co guffi, don vi giai tlo4n 2016 - 2020.

Tpp trung chi d4o theo dôi sât tinh hinh và chü dQng ung phô voi tinh hinh
mua, bâo, lü, tlëc biçt là dôi vôi câc vi tri cIê xung yéu, dêu thoât nuôc clÇm trên

câc kênh muong, câc Khu công nghiêp, khu nông nghiÇp rmg dUng công nghÇ cao;

lürâc phuc hfu quâ con bâo s6 3, kt ôrg dê xây ra thiÇt hai lon3.

Chi d4o chàm s6c, phông trù sâu bÇnh h4i tüa, fiên khai Ké hopch san xuât

vp Mùa, 4r Dông nàm 2018; giâm sât ch{t chë dich bÇnh trên dan gia süc, gia càm.

Chuân bi tôt nQi dung phuc vu HOi dông thâm dinh Trung uong xét công nh?n

huyÇn Kim Bang dat chuân nông thôn moi nâm 2017; dôn cl6c thành pnô fnri fyi
hoan thiÇn hô so, thü tpc trinh Thü tuong Chinh phü công nhen hoan thành nhiÇm

W xây dUng nông thôn môi nàm 2018.

Chi d4o nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quân lÿ nhà nuôc üên câc linh vgc.

Quan tâm chi d4o thâo gô hhô khàn, vuông mâc cho doanh nghiêp; tlôn tlôc dây

3 Theo ttrông kê ban dàu, mua lü dd gày thiÇt hpi trên
vè SX nôngnghiÇp 57,248tÿ Công (trèngtrgt 38,3
Ae aièu 54,954ty Cèng...

dia bàn tlnh uôc khoàng ll8,6\Zty aông. Trong tl6 thiet h?i

û dàng; thuÿ sàn 1 8,948 tÿ dèng); thiet hei vè su c6 ttruÿ lqi
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nhanh tién dô giâi ph6ng mët bàng, thi công, giâi ngân câc dg an, tro.ng tâm 1à câc

dU rin trgng diêm cüa tinha. Tô chric câc hoAt ttông xüc dén dàu tu cüa tinh t4i

I.thât Ban.

Dây manh thUc hiÇn câi câch hành chinh; thyc hiÇn trSt viÇc tiép nhfn và trâ
. A, t .r. A
Ker qua glar quyet thü tUc hanh chinh cho câ nhân, tô chrîc dâm bâo tlrng quy trinh,

quy dinh5. Ban hành Chi thi vè viÇc tàng cuèmg hiêu quâ khai thâc, sü dpng dch
vg công tryc tuyén müc dQ 3, müc tlô 4 trên ttia ban tinh.

3- Mfit trQn Tô quéc và cdc ô chûc itoàn thë

Tich cgc tuyên tuyèn vAn clQng tloan viên, hQi viên và câc t i"g lW nhfui

dân thuc hiên tôt chü truong, duùng l6i cüa Drrrg, chinh silch, phâp luft cüa Nhà

nuôc; tô chüc câc ho4t ttQng tri ân, thàm t4ng quà tlôi tuqng nguoi cô công, gia

rtinh chinh sâch nhân Kÿ niÇm 7l nâmngày Thuong binh Liêt sÿ 27176; hopt clQng

§ niÇm 89 nàm ngày thành lap Công ttoanViêtNam (28/711929-28172018); phôi

hçp tô chirc Chuong ûinh "Hién mâu tinh nguyÇn" trong công nhân viên chüc, lao

dông nàm 20187.

Triên khai Ké ho4ch giâm sât tryc tiép ho4t ttông cûa câc co quan nhà nuôc,

can bQ, công chüc viên chüc trên dla ban tinh tong viÇc thyc hiÇn câi câch thü tUc

hanh chinh; Ké hopch so két 5 nàm thgc hiÇn Quyét dirlir- 217 ,218 cùa BO Chinh

ti khôa )il vè "Quy ché giâm sât, phâ,n biÇn xâ h§i cùa Mêt tr?n Tô quôc và câc

doan thê chinh fi - xâ hôi", "Quy diqh vè viÇc M[t tân Tô Quôc Viêt Nam, câc

ctoan thê chinh fi - xâ hQi và nhân dân tham gia gôp ÿ xày dUng Eang, chinh
quyèn". Cho ÿ kién chi dpo vè phuong ân tô chric DAi hôi HQi Nông dân lân thü X,
nhiÇm lcÿ 201 8-2023.

II- finh hinh phât triên kinh té - xâ hQi, qu6c phông, an ninh
1- Tïnh hùnh phtit triën kinh é
- San xuât nông nghiÇp:

Két quà thu hoqch vq Xuân'2018t Vu lüa xuân 2018 là vu dugc mùa cao

nhât tu truôc dén nay, nàng suât cl4t 67,2 tÿha, tàng 0,5 t4/haso voi lüa xuân 20t7,
san lugng dqt210 nghin fân.

Ttén dp gieo trông vq mùa 2018: Tinh dén I 5l7l2}l8, toàur tinh dâ gieo cây

du-o. c 31.947 ha hia mùa8, dqt l00,2Yo so ké hoach (tong dô lüa gieo thàng là
11.790,9 ha); diÇn tich cây màu dâ tàng dat 3.330,2ha, trong d6 cây ngô ct4t

+ fuyén tluùng Tl., T3, câc khu chrlc nàng cua Iûru du lich Tam Chüc, oyén duùng n6i 02 Cao t6c, s&r golf Ba Sao...
S fông sO hô so tiép nhfu và tà két quà qi Tnrng tâm Hàrh chinh công thrh ttr ngày 2Ùl6-9n à2.155 trô so. «ét qua
da grài quyét t.«g hô so (truôc hgr ZgO hô sq dung hen 647 hô so). Uô so ttang grài q,tyétltZhô ss chua dén han.
6 Tô chüc câc doàn cùa Thuùng trtrc TInh uy tlittram, t6ng quà câc n4n nnan cnât aQc da cam/tlioxin trên tlia bàn

tlntL LDLP tinh thàm, tàng.quà trung ütrn tlièuduOmg TBB t4i huyÇn Kim Btuig, Duy Tiên, Thanh Liêm giâ fi:
4,5 tiÇu dèng. Tlnh ooàn tôihrtc hoet t!ôrg Oâp nén t i iin tei câc nghTa trang Liet sÿ trên rlia bàn toàn Unfr. fô
chüc tu vân, khâm bênh và câp ph{t thu6c miên ph{ ctrp 60 thuong binh tAi fnrng iam Aèu duüng huyÇn Duy
Tiên. HQi P{ru nfl tinh: T[ng 19 suât quà cho m§t s6 d6i tuqng gifChh chlnh sâch, mç VtrtAH vOi tông tri giâ
4,75 triÇu dông. HQi CCB tlnh tô chût bàn giao 02 nhà'ttgtiu ttnt dông ttQi" cho h§i viên CCB tgi ie liém
Th.uân huVên Thanh Liêm và xâ Trinh Xâ, TP Phù Lÿ...

7 Kêt quà vân tlQng tluqc 184 tlon vimâu.
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1.570,9 ha; dâu tuong 252,1ha; lpc 101,8 ha; dua chuQt 51 ha, khoai lang44,lha,
rau dfu câc lo4i 939,7 ha.

Chàn nuôi trone thang trên dia ban tinh nhin chung ôn dinh, không dê xây
ra dlch bênh. Giâ thit gia süc, gia càm hoi c6 xu huong tàng nhç; giâ thôc, gpo

giâm nhç, giâ thûc àn chàn nuôi ôn dinh tao ctièu kiên thuân lqi cho nguü dân
dàu tu phât triên san xuât.

- Sân *udt công nghiQp:

San xuât công nghiêp cua tinh tiép tpc duy tri ttu tàrrg ûuong kûâ. Chi sô san

xuât côrrg nghiÇp thang 7 üng},ïo/o so voi thang tnrôc và tàng l2,8yo so voi crxrg

ky nàm 2017. Luÿ ké 7 thângdàu nàm, chi si5 san xu'ât công nghiçp tàngl2,2%o so

voi cùng ky nàrn truôc. Môt sô san phâm công nehiêp chù yéu trong 7 thrâng ttâu

nàm cô müc san xuât tàng cao so voi cung lcÿ nàrn 2Ol7: fniét bi ttiên, diÇn tu tàng
30,3yo, thüc àn chàn nuôi tàng 20,8yo, gach ng6i câc lo4i tàng 12,3Yo, dây diÇn câc

lo4i tàng l0%...
- Thuong mqi - dich vU:
'-ÂTông müc ban lé hang h6a và doanh thu dlch vu tiêu dung trong thrâng ctpt

1.770,4 ÿ dông, tàng 15,4yo so voi cùng ky nàm 2017. Luÿ ké 7 thângdàu nàm,
tông müc bân lé hane h6a và dich vU tiêu dùng uôc d4t 12.239,2 ÿ dông, tàng
l5,2Yo so voi cung lcÿ.

Chi sô giâ tiêu d.rrg thâng'1l2}l8 giâm O,3lyo so voi th*g tuôc.
- Dàu fir xây dwg co bàn:

Luÿ ké kfrOi luqng thgc hiÇn câc dU tân dàu tu xây dpg co ban 7 thérrrg

dàu nàm d4t 258,0 35 tÿ dàng; trong d6 vtin cân dôi ngân sâch 80,3 04 ty dông.

2- Vün hod - xd hQi

T4p trung câc ho4t dông tuyên truyèn, vàn hôa, thê thao phUc vU nhiÇm vU

phât ftiên kinh é - xâ hqi cüa dia phuong. Chi dao tô chüc lcÿ thi Trung h9c phô

thông Quôc gia nàm 2018 dâm bâo an toàn, nghiêm tuc, d4t két quâ t6t. qt lê dô

tôt nghiÇp THPT chung toan tinh dqtg9,l6%.
Theo dôi nÉm sât tinh hinh, chü dQng triên [<*rai câc biÇn phâp phông ch6ng

dich bênh ntrât ta trong thoi tiét nàng n6ng kéo dài. Trong th,lng không dië xày ra
dich bÇnh và ngô dôc thUc phâm lon rên dia ban.

Xây dpg, triên ktrai Ké ho4ch tô chric câc ho4t dông thàm, t{ng quà câc ittii
tugng chinh sâch, trung tâm thuong bênh binh trên ttia ban tinh nhân dip Kÿ niÇm

71 nàm Ngày Thuong binh Liêt sÿ (27t7fi947-271712018). Tiép nhân, üâm dinh,

xét duyÇt 245 hà so rru tlâi nguoi cô công cérc câc lopi theo ttung quy dlnh cua phâp

luat. Tàng cuùng công tâc dào tgo nghè, gioi thiÇu viÇc làm cho nguoi lao dQng.

8 Thiet h4i do mua tO C6i vOi sàn xuât nông nghiÇp, thuÿ sân: Tông diÇn tlch lüa bi ngâp do mua ltlà771,21ha
DiÇn tich lûa bi ành huông 537 ha,tong dô lua mât trÉng uôc 169 ha (g ry aông); diên tlch lüa tla" d{m, gieo cây
lei 368 ha (3,7 tÿ dông). DiÇn tich cây màu bi ành hu&ng 886 ha Q6,6 tÿ t!ông) chù yéu là cây ngô, rau t$u câc

loai. Diên tlch nuôi trông thuÿ sàn biânh huûng ll5,24ha; thiÇt hai 18.948 ni§u dông...
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3- Quéc phàng, an ninh, trQt tç an toàn xfr h\i
Tô chüc hgp Ban Chi deo diên tQp Khu v.uc phông thù üiên kùai Ké hopch

diên tSp khu vgc phông ttrü tinh, huyÇn nàm 2018. Trién khai Ké ho4ch tông két

10 nàm thuc hiÇn ngh! quyét sô zs-Nqrrw cüa Bô chinh ri (khôa x) vè tiép tpc

xây {mg câc tinh, thanh ph6 tr.uc thuQc Trung uong thanh khu v.uc phông thü

vÉng châc trong tinh hinh môi; Ké hoach tông két 10 nàm thuc hiÇn Chi thi sti Zt-
CTÆ\M ngày 261312008 cüa Bô Chinh tri rè tiép tpc tàng cuùng lânh d4o, chi dpo

công tâc phông, ch6ng và kiêm soât ma tuy tong tinh hinh moi. Chi ttao tô chûc

Uôi auOng kién thric qu6c phông - an ninh; huân luyÇn cho câc dôi tuqrrg theo ké

ho4ch. Làm t6t công tric dâm bâo an ninh trât t.u, bâo vê an toan tuyÇt d6i doan câc

dông chi lânh dpo Dang, Nhà nuôc vè *ram và làm viÇc tai tinh; nâm tinh hinh,
quan lÿ, ngàn ch[n kùông dé câc dôi tuo,ng phan dông, chông aOi ctrinh tri kich
dçng biêu tinh phan AOi aU an Lu4t D<rn vi hành chinh kinh é dëc biêt, Lu4t An
ninh mqng.

Trong thang, xây ra 22 vV phem phâp hinh sg (Stà* 04 vq so vôi thdng
truôc), tIâ dièu tra khâm phâ 16122 W, dAt W rc,72,7%. TAp trung chi itpo làm tôt
công tac tiép công dân, giâi quyét dcrn, thu khiéu n4i, tô câo. Trong phiên tiép dân

dinh lcÿ cüa Doàn Dai biêu Qoô. hQi, Thuong tr;c FDND, lânh dao UBND tinh, dâ

tiép 16 tugt nguü; câc huyÇn, thành phô, sô, ngành, xâ, phuùng, thi trân tiép
315 luqt nguùi. Câc câp,câc ngar,rh trongtinh tiép nhân 95 Vu viÇc, dâgtàiquÉ
15195 vu üÇc (dqt 15,8%ÿ.

PHÀNI UTTIHAI
r.IHrEM vU TRqNG TÂM cÔNc rÂc rHÂNc 8/2018

1- Têp trung chi d4o viÇc so, tông két, quan tiêt, riên khai thgc hiÇn cô hiêu
quâ câc Nghi quyét, Chi thi cüa Trung uffig, cüa tinh, teng tâm 1à: Tô chüc so két
giüa nhiÇm § thsc hiÇn Nghi quyét Dei hôi Earg bô tinh lân thü )ilX và câc nghi
quÉ chuyên dè cüa Tinh uÿ; tông tét tO nàm thlrc hiÇn Chi tti rô 21-CTÆW cüa

Bô Chinh fi khoâ X vè tiép tpc tàng cuàng lfuh d?o, chi d4o công tac phông chông
và kiêm soât ma tuÿ trong tinh hinh moi; quan triÇt, triên khai thgc hiÇn câc Nghi
quyét Hqi nghi Tnmg uong 7 khôa )ilI cua D*g, Chuong tinh hành dQng thyc
hiÇn câc Nghi quyét dâm bâo chât luqng, hiÇu quâ, sât voi tinh hinh thgc tiên cüa
dia phuong, don vi...

Xây dpg Ké ho4ch và câc giâi phâp thUc hiên c6 hiêu quâ két quâ giâm sât

cüa Üy ban Kiêm tra Trung uurg; rà soât, süa dôi bô sung Quy ché làm viÇc cüa
Tinh uÿ. Chuân bi tôt câc nQi dung phuc vg Doan kiém tra cüa BO Chinh tri, kiém
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tra viÇc thpc hiÇn Nghi quyét Trung uong 4 (k*rôa )OI) gàn voi viÇc thgc hiÇn Chi
thi sô 05 cüa BO Chinh tri vè dây manh hçc tâp và làm theo tu tuông, dpo düc,
phong câch Hô Cru Minh.

2- Làrfr- dpo, chi tt4o thlrc hiÇn toan diÇn, clô"g bô câc nhiêm vp üong công
tâc xày dUng dâng, xây dgng hÇ thông chfnh fi câc câp.

- Tâp trung tuyên tnryèn két quâ giüa nhiÇm § thuc hiên ngh! quyét dai hôi
at , ,,
tlang câc càp, câc nghi quyêt chuyên clê cüa Tinh uÿ; câc ngày § niÇm, sg kiÇn lon
trong thang. Bâo câo két quâ 5 nàm trién kùai thgc hiÇn Nghi quyét sô Ze-NqlfW,
ngày O4llll2}l3 cüa Ban Châp hanh Trung uong khoâ )il vè Aôi mOi càn bâr, toàur

diÇn giâo dpc và dào t4o, dâp tmg yêu càu công nghiÇp hoâ, hiÇn dai hoâ trong itièu
kiÇn kinh té thi truong dinh huon g xd hQi chü nghia và hQi nhâp quiSc té. Xây
dtmg, triên khai Ké ho4ch tô chüc HQi thâo "Nâng cao chât luçmg công tac du luQn

xâ hQi trên clia ban tinh trong tinh hinh hiÇn nay".
- Hoan thiên, phê duyÇt câc Dè an sÉp xép bô mây cüa IvffTQ và câc tloan

thê chinh tri xâ hQi tinh thuc hiên Chuong ü:inh hành dông sô S4-CtrmJ, ngày
3ll}l/2018 cüa Tinh uÿ thgc hiÇn câc Nghi quyét Hôi nghi Trung uong 6 khoâ
)(tI. Hoan thiÇn, ban hanh quy dinh tiêu chuân, chûc danh, kùrung tiêu chi ttanh giâ
can bQ diÇn Ban Thuôrng vu Tinh üy quan 1ÿ. Huong dân sâp xép câc chi bQ sau

k*ri sâp nhêp câc thôn, tô dân phô; giâi thê chi bQ co quan xâ, phuùng, thi trân...

- Tiép tuc triên khai thlrc hiên Ké hoach kiêm üa, giâm sât theo Chuong
trinh, Ké hopch dè ra. Triên ktrai Ké ho4ch tông két viÇc thgc hiÇn Ngh[ quyét H6i
nghi là thri nàm, Ban Châp hanh Trung uong ktrôa X vè tàng cuèrng công tâc kiêm
üa, giiim sât cüa Dâng. Chi dpo tàng cucmg giâm sât thuèrng xuyên, chü d§ng

nâm tinh hinh phât hiÇn và kip thùi kiêm tra khi c6 dâu hiÇu vi pham.

- Bâo câo tông tét tO nàm thlrc hiên Thông bâo Két luan sô 148-KLÆW,

ngày O4l4l2OO8 cüa BQ Chinh tri vè "Giâi quyét nhà, dât cô tiên quan dén tôn

giâo" tên dla ban. Xây dUng Ké hopch so két I ,àn, thçc hiÇn Chi thi sô tg-
CT/TU, ngày 1611012013 cüa Ban Thuùng vU Tinh uÿ vè "Tàng cuômg công tac

dân vân cüa chinh quyèn dâp rmg yêu càu tong tinh htnh môi". Chuân bi tô chric

tôt Hôi ngh! dôi thoei giüa dông chi Bi thu Tinh uÿ voi can bô và nhân dân trên itia

ban huyÇn Thanh Liêm.
- Hoan thanh Ké ho4ch rà soât câc cuQc thanh ûa kinh té - xâ hôi và viêc thgc

hiên kién ngh! cüa Kiêm toan Nhà nuôc trên dia ban tinh nàm 2016 ,2017 . Sria dôi,

bô sung Quy «tinh 716-QE/TU vè Ung cuèrng lânh tt4o công tac phôi hqp gitia câc

co quan nQi chinh tinh; Quyét ai"n 713-QE/TU vè ban hành Quy ché phôi hçrp gita
Ban NQi chinh Tïnh üy vôi Eang üy Công an tinh, Ban Can sg dang Viên Kiêm sât

nhân dân, Toà an nhân dân tinh vè công tâc nQi chinh và PCTN.

3- Tàng cuôrng chi d4o dôi môi, nâng cao chât lugnB hoat dqng cüa Üy ban

Mët t4n Tô qui5c và câc doan tfrê nnan dân trong tinh.
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Tfp tnrng thUc hiên viÇc sâp xép, tinh gian bQ mây cüa tô chüc h§i, doan thê

theo tinh flran Ngh! quyét Trung uong 6 khoâ XII cüa Dang. Tiép tpc triên khai mô

hinh diêm Khu dân cu vàn hoâ san xuât và tiêu dung san phâm nông nghiêp s4ch;

Tô, phô doan két ttrgc hiÇn nép sông vàn minh dô thi thuc hiên Cuôc van dQng

"Toàn dân doan két xây dWrg nông thôn moi, dô thi vàn minh" tôi co sô. Xây dUng

Ké hopch lâV ÿ kién s1r hài lông cüa nguoi dân d6i voi két quâ xây dung nông thôn

môi t4i Thanh pnO fnri Lÿ, huyÇn Thanh Liêm. Chuân bi nôi d*g, câc dièu kiÇn tô
chüc Dai hôi HQi Nông dân tinh mn tfli X, nhiÇm lcÿ 2018-2023.Tô chüc tOt I,ê
trao hgc bông "Châp cânh uôc mo" nàm 2018.

4- Lânh dpo, chi d4o câc câp chinh quyèn trong tinh:
- Dôn tÏ6c, chi dao triên küai thgc hiÇn câc Nghi quyét cua IDND tinh sau §

hgp; theo dôi, dôn iÏôc câc co quan cô thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu ngi, kién
nghi cua cü tri gàn voi chân chinh, nâng cao hiÇu qua quan lÿ Nhà nuôc trong tât ca

câc linh vuc.

- Chuân bi tôt nQi dung bâo câo Thuôrng ü:Uc Tinh uÿ, Ban Thuong vg Tinh
üy vè phuong an sâp xép Qi tô chttc, b§ mây ci.a câc H§i xâ h§i, H9i nghè nehiÇp

trên dia ban tinh thuc hiên Nghi quyét Trung uong 6, Trung uong 7 kJroâ)(Il cüa

D*g; bâo câo tinh hinh thgc hiÇn Ké hoach dàu tu công trung h4n cüa tinh giai
doan 2OL6-2020; tinh hinh quy hogch, dàu tu xây dpg câc dy tln khu tIô thi moi,
t<tru nhà ô trên dia ban tinh; bâo**ao công tâc,chuân bi tô chric I-ê K1i niêm 115

nàm ngày sinh dàng chi Luong Khânh ThiÇn...

- Chi ct4o tQp trung triên ktrai thyc hiên c6 hiÇu quâ câc Két lu4n cüa Thuong
tn;c Tinh uÿ, Ban Thuùng vç Tinh uÿ, Ban Châp hành Dang bO tinh rên uât cà câc

lînh v.uc; nhât 1à Két luân cüa Ban Thuong vr,r Tinh uÿ vè két quâ giüa nhiÇm §
thgc hiÇn câc Nghi quyét chuyên dè cüa Tinh uÿ vè phât triên kinh té xâ hQi.

- Tiép qrc dây mæh thlrc hiÇn cài câchhanh chinh, ntrât n cài câch thü tçc
hanh chinh; dam bâo hiÇu quâ ho4t dQng cüa Trung tâm hanh chinh công cüa tinh
và câc huyÇn, thanh phô.

5- Têp tmng chi d4o triên khai thgc hiÇn câc nhiÇm vp phât triên kinh té,
vàn hôa, xâ hQi cüa tinh nàm 2018; trgng tâm 1à câc Ngh! quyét chuyên dè, câc

chuong trinh, aè an trong phât triên công nghiÇp, nông nghiêp, thuong m4i - dich
vu trên dla ban.

- Têp û:ung chi d4o chàm soc lüa mùa và cây màu; chü dgng công tac thuÿ lqi,
quan lÿ dè dièu và phông chông lpt bâo, kip thü xri lÿ kip thoi câc tinh huông khi c6
bâo, mua lôn dê han ché dén müc thâp nhât câc thiÇt h4i cho san xuât và rloi siSng

nhfu dân. Làm tôt công tac phàng chting câc 1o4i dich bÇnh tên dàur gia süc, gia
cam.

- Kiêm ffa, dôn di5c, dây nhanh tién dQ giâi phông mët bàrre thi công và giâi
ngân câc dy an trgng itiêm cüa tinh; tàng cuôrng và nâng cao chât luqîg thanh,
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kiêm ffa tong dàu tu xây dpg co bân. Tfp trung chi tl+o thâo gô khô khàn, vuong
mâc cho doanh nghiêp, treng tâm câc doanh nghiêp dàng ky c6 san phâm trong
nàm 2018.

- Tô chüc té:t câcho4t dÇng thông tin, tuyên truyèn, vàn hôa vàn nghÇ, thê thao

chào mimg câc ngày lê tdm, ngày ky niêm frong thrâng. Chuân bi 6 chüc tOt I,ê Khai
m4c D4i hôi Thê dgc Tl.ê thao câp tinh nàm 2018. Làrn tôt công tâc phông chông

dch bÇntr; tàng cuôrng thanh, kiêm üB dam bâo vê sinh an toan thlrc phâm t4i câc co
sô sân xuât tintr doanh, ctrti Uién thgc phâm.

- Chuân bi tôt câc ctièu kiçntô chüc khai giang nàm hgc moi 2018-2019
ilâm bâo trang tr9ng, hiÇu quâ. Triên khai thgc hiên tôt công tâc tuyén sinh vào câc

Tru<rng Cao iÏàng, Trung câp nghè ffên dla ban. Thçc hiÇn xét duyÇt hà so, dè nghi

câp cô thâm quyèn công nhân nguü cô công dàm bâo kip thü, tlrrrg quy dinh.

6- Chi dao triên ktrai câc nhiÇm vç công tâc chuân bi diên tQp khu 4rc phông

thü tinh nàm 2018; tô chüc bôi duôTrg kién thüc qu6c phông-an ninh cho câc dôi

tugng theo quy dinh. Tàng cuèrng phôi trqp dâm bâo an ninh chinh fi - hât t.u an

toàn xâ hQi, dâm bâo tuyÇt dOi an toàn câc dông chi lânh cfao Dang, nhà nuôc vè

thàm và làm viÇc t4i tinh; quan lÿ chflt chë ctic «fOi tuqng phan dông, chông Aôi ctrintr

ti, kùông dê cac d6i tuqng tién hanh câc ho4t dông phüc t4p; chü dông nâm tintr
hinh, tgp tnrng giâi quyét câc vg viêc khiéu n4i phric tpp trên dia ban tiên quan dén

c6c dp rân dàu il, ho4t dôrU cüa câct6n giâo,tà il4o trên dia ban tinh. Tô chüc Dpi
hôi thi dua quyét thàrrg LFc lugng vü trang tinh giai doên 2013-2018.

Trên ilây là mQt sti két quâ công tâc thang 7, nhiÇm W trqng tâm công tac

thang 8 nàm 2018. Câc huyÇn uÿ, thanh uÿ, ilang uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngành,

doan ttrê tinh xây dlmg chuong tinh, ké ho4ch fiên khai thyc hiÇn./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Dâng,ldA bdo cdo
- Vfu phàng Tnrng uong Dang,l
- Câc ttàng chf Tinh uÿ üên,
- Câc huyÇn, thành uÿ, dang uj tpc thuQc,
- Câc sô, ban, ngà,nh, doàn thê tinh,
- Ltnr Vàn phông Tinh uÿ.

T/IVI BAN GVU
PHÔ

Lqi




