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TiNH IIT HÀ NAM oÂNc cQNc sÂN vrET NAM

Hà Nam, ngq'J& thang I nàm 2018*

séi 151 -Bc/ru

BÂo cÂo
triêm Aiêm gifra nhiÇm

Èn thû XD( và

vtra qua, Dang bô tinh Hà Nam triên küai, thlrc hiÇn Nghi quyét

§ thsc hiÇn Nehi quyét Dçi hQi

crf,c Ngh! quyét chuyên dê cüa Tinh uÿ
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Dai hoi rlai biêu toan quôc mn trlli )(I cüa Eârg, Nghi quyét Dei hÔi Eang bÔ tinh

mn tfli XD( trong Uoi cantr cô nhièu thuan lqi: Dang và Nhà nuôc ban hành nhièu

chù ugong, chinh sâch quan trqng, phù hqp voi thgc tiên; kirù té tong nu6c ôn dinh

và det tôc tI§ tàng truong cao hon dU bâo; lam phât dugc kièm ch.i; qutic phông, an

ninh duo. c giü vüng; nhièu vu viÇc tham nhüng t intr té lon duqc phât hiÇn, xù lÿ

nglriêm, e6p phân cüng cô *èm tin cüa crtn bQ, itane viên và nhân dân vào sU lânh

d4o cüa Eârg,.... Kinh té trotg tith grü nhi.p ttô tàng tnrong cao; nhüng két qua dat

.lugc cua giai ctoan 2010 - 2Ai5 ü tâc d§ng iich circ, *,4o dà quan trqng cho giai

doan phât triên tiép theo. Ban Châp hành, Ban Thuùng W Tinh uÿ dâ ki.p thü cu thê

hoâ câc chù truong, duùng liSi, nghi quyét cua Dang, Nghi quyét Dai hôi Dang b§

tinh lân thû XDÇ ban hanh nhièu chucrng üinh hành dông, ngh! quyét chuyên dè

mang tinh <tôt phâ và tfp trung lânh dpo, chi dao quyét tiçt.

Bên canh dô, cüng côn nhièu khô kùàn, thâch thirc, yéu tô Uât tqi nây sirù so

voi du bâo dàu nhiÇm §; nguàn vôn ngân sâch danh cho ilâu tu phât niên ngày

càurg ttrÉt chët; tinh hinh thiên tai, thùi tiét, bién dôi kùi hau diên bién kh6luong; giâ

câ hang hôq dec biêt là giâ câc san phâm nông san c6 thoi itiêm giam m4nh; tinh

hirù an ninh chinh ti thé gioi và küu vgc, tinh hinh biên Dông diên bién phüc tap;

an ninh tât Eu, don thu, ktriéu npi, t6 câo, ô nhiêm môi tnrùng, vân dè vÇ sinh an

toàur thgc phâm,... dët ra nhihrg yêu càu, nhiêm W cfu tâp tnure giài quyét.

Song, voi tinh tfran aôi moi, nàng dQng, srtng tao, quyét tâm cao, Ban Châp

hành, Ban Thuùng vU Tinh uÿ ctâ phât huy doan két, dâm nghÏ, dâm làm, tap trung
lânh d4o, chi d4o quyét liÇt, c6 trgng tâm, ügng diêm, phât huy tièm nàng, lqi thé và

süc mgnh cüa cà hÇ thông chinh ti, sU dàng thuan cüa nhân dân, sg nô lgc cüa cQng

«fô"e doanh nghiêp tong triên kûai thgc hiÇn nhiÇm W và d4t dugc nhièu két quâ

nôi b4t, toan diên trên câc linh v.uc phft tiên kinh té, vàn h6a - xâ hQi, qu6c phông,

an ninh, công tÉrc xày dUng Dang và hÇ thông chinh ti.
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PHÀN Tgrlmrer
oÂwn cÉ rÉr euÂ cnla N@u rcÿ rngc @N

NGHI qurcr DAr HQr oÂxc nQ rixn lÀx rrrrxu(

,q.- oÂNn crÂ ws[Nc rcûr euÀ oÂ o4.r DrIqc
f- Xét quâ thgc hiÇn mQt s6 chi tiêu chü yéa: (nc tlnrc htçn aeo nAt ,rd* 2015)

Hoàn thanh và hoan thanh vugt müc ké hoæh 14128 chi tiêu tintr té - xâ hôi chü
yéo Nehi q"y.t Dei hQi Eang bO tinh nr tfli ><Uf Aè ra; tong d6, m-ôt s6 chi tiêu quan

t-ong dâ hoan thành wgt nhu: Tôc ttô tàng ûuong kinh é (GRDP) binh quân; thu ngân
sach; grâ tri xuât khâu; tông müc ban 1é hang hoâ và doanh thu dlch ,uf giâi
quyét viÇc làm môi; tÿ 1ç dân si5 cô BHYT,... Két quâ ru'tt ê câc chi tiêu chü ÿéu
(Phuluc I kùn tlteo).

U- Xét quâ thgc hiÇn câc mgc tiêu, nhiÇm vg phât triên kinh té - xâ hQi.

1- Cdc linh vyc kinh é
LL- DAy mgnh công nghiQp hôa nông nghiêp, tÿp trung x.ûy dVnS nông

thôn môi theo hwông hiQu qwû, bèn vfrng

Giâ q san xrÉt nông nghiêp 3 nâm uôc tt4t 23.288 ÿ dàng, tàng binh quân

l,IYolnâm. Co câu nôi bô nganh nông nghiêp: Chàn nuôi - thüy san chiém 50,7Yo;

dich vg 8,3Yo;tàng ûoJ - lâm nghiÇp al%

: i n : Tân Uiuae,!ânh cl4o,.chi d4o thçc hiÇn Nghi qrÉ sO OS-NQm-l vè Aây manh

công nghrêp hôa nông nghiÇp, tao ctqt phâ phât oiên nhanh, bèn viing nông net iêp

nông thôn giai cloAn 2016 - 2025, tlinh huong dén 2035; câc chuong üinh, aè an

phât triên nông nghiêp' (Phu luc 2 và Két tuân sii L2-KIJTU, ngày 20/6/2018 cùa

Ban Thràng va Tinh iry uè ki* q*àt grûa nhiêm kÿ thçc hiên NShi qtryâ sA OS-

NQffiI cûa Tinh t y kà* theo). Trong dô mQt sô tét quâ nôi bât dâ d4t dugc dô là:

Tich'cgc xây dpg, phât triên câc mô hinh san x,rât nông nghiêp ung durrg công

nghe cao, câc hgp tâc xâ vÇ tinh, câc mô hintr san xuât theo chuôi san xuât và tiêu
thg nông san. Giâ ti san xuât trong câc khu nông nghiêp tme dgng công nghÇ cao

khu sân >arât ngoài troi dat 1.200 triêu iÏèng/ha/nàm, khu trong nhà kinh ctat 4.500
tiêu dàngfta/nàm. Dây manh liên két voi doanh nghiêp trong tiêu thç san phâm2.

Tfp trung chi d4o phât trién chàn nuôi lgn, bô süa, bô ttrlt, bô sinh sâur, theo quy
ho4ch; dén ngày 3}l6t2}l8, toàn tinh cô 3.106 con bô süa; dang tfp trung thâo gô
kh6 khàn vè co ché, chinh sâch dê Công ry Cô phtu sti'a ViÇt Nam dàu tu trang ü4i
chàn nuôi bô süa t4i xâ Thanh Nguyên huyÇn Thanh Liêm voi quy mô 4.000 con.

Chi tleo thlrc hiÇn nhièu biÇn phâp giam thiêu ô nhiêm môi truùng trong linh
v.uc tràng trgt, chàn nuôi. Tàng cuùng công üic xric tién thuong mAi, tim kiém th!

' 09 Chuong trlnh, Dè ân: Dè ân tâi co câu nông nghiêp, Oè an ung dgng m§t s6 gi6ng cây trông môi, Dè ân phât
fièn cnen nuôi bô sinh sân bô thit cnât hqng cao, Dè ân phât niên chan nuôi bô süc Dè ân phât riên sàn xuâi câc
Lùu nuôi trông ttrùy sàm tâp tung, Dè ân ring dUng phân b6n vi sinh Power Ant ten cây lüa,...
2 Côrg ÿ VinEco tüt tô chrtc [:hâo sât tluqc 40 HTX, nh6m hQ, h§ nông d&r, dâ ty tét hqp dông fiên két ttugc vôi
24140h§; tét que c6 5D4 hQ, co sû sân xuât nôrg sân s?ch ttua 75,6 tân sân ptrâm ten kê tei he th6ng siêu thi
Vinmart, giâ bân tàng tirl5-25% so vti giâ bân t4r tlia phucmg; công ÿ Vinaseed hàng thâng cung câp cho hÇ th6ng
siêu thi Vinmart tù 100 - tSO tân ggo chât luqng cao...
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truoïrg tiêu thp nông sârf. Thu hüt câc doanh nghiêp vè nghiên cûr, dàu tu phét

triên nông nghiêp ung durrg công nghê caoa. Trién ktrai xây dUng và phât fiên
thuong hiÇu san phâm nông nghiêp spch Hà Nam theo tiêu chuân VietGap5. Tàng
nhanh tÿ lÇ co gioi h6a trong câc khâu cüa san xuât nông nghiêp gân voi dây manh
chuyên dch lao dông nông nghiêp sang linh vgc công nghiêp - dich vU6.

Phong trào xây dpng nông thôn môi tiép t1rc dugc dây menh; tflp trung huy
dQng, làng ghép câc nguàn lyc dâu tu xây dUng co sô he tàg, công üinh phüc lgi,
h§ thting tÏuùng giao thông, duùng trpc chfnh ngi dông?; câc giâi phâp nâng cao thu
nhâp, dü sông nguoi dân nông thôn; bâo vÇ môi truôrng nông thôn... Trong 2 nàm
2016 - 2017 toan tinh cô thêm 45 xd dat chuân NTM, nâng tông sô xâ dpt chuân
NTM hét nem 2Ol7lên 78198 xâ; sô tiêu chi dat chuân Uinfr quantan tinh là 17,Oz

tiêu chi/xâ. Dén r:rry,0216 huyÇn, thành ptrO da dugc công nhfin d4t chuân nông
thôn moi (DuV Tiên, Kim Bang); têp trung rà soât, chi d4o huyÇn Thanh Liêm,
thanh pnO fnri Lÿ hoan thanh mgc tiêu xây dpg nông thôn moi nàm 2018.

1.2- TQp trung iftây mgnh phdt triên công nghiQp hd trq, ché bién, ché qo,
duy trùphtit fiiën công nghiQp v6i tiic itQ cao

Giâ tri sân xuât (GTSX) công nghiêp 3 nàm uôc dpt 236.944 fÿ dông, tàng
binh quân l4,4Yo/nâm. Câc san phâm chü lgc, c6 thé mAnh cüa tinh tàng truong
kh6. Tÿ lÇ GTSX công nghiÇp trong câc khu công nghiÇp hét nam 2018 uôc d4t
7ï,zYohong tông GTSX công nehiêp toan tinh.

Lânh d4o, chi d4o, thgc hiÇn c6 iüÇu quâ Nglri quyét sé O+-ftqm; -,,è dây
manh phât triên công nghiÇp hô trg, ché bién ché tao t4o nèn tang phât triên công
nghiÇp v6i tôc dQ cao và bèn virngs (Phu luc 3 và Két tuân si| ï7-IA/TU, ngcy
30/5/2018 cûa Ban Thuùng vqt Tïnh iry uè kiit quà giîia nhtêm kÿ thçc hiên NShi
quyî sii Ol cùa Tinh tty kèm theo). Trong dô dâ d4t dugc mQt sti két quâ nôi b4t:

3 Tharn gia nhièu Hôi chq, câc doan xüc tién thuong m4i, tlm kiém thi truùxg tiêu thp nông sân: Slr kiÇn Trâi cây
vùng mièn, HÇi clq f{ n6i cung càu nông sàn thuc phâm an toàn trên tlia bàn thành phô Hà NOi, H§i chq Triên Hm
Nông nghiÇp Qu6c té tàn tnrf l7 tei TP gô Ctrt Minh, HOi chg sân phâm công, nông nghiÇp, du lich Dông beng sông
Hông tei tlnh Ninh Btnh....
a 

Côog ty. VinEco, công ÿ Vinasee4 Vinamilq DABACO, Công ty CP Nông nghiêp công nghÇ cao Phù Vân, Công
ty Cn Ciông cây trông Trung uong Công ÿ Cn tông công ty Ci6ng cay trông con nuôi Ninh Blnh, Công ty mff*f
Bejo Viêt Nam, Công ty TNHH T&T;...
t C6 3 thuong hiÇu sân phâm.nông nghiêp d+t tiêu chuân VietGap là chu6i ngg Der Hoàng, câ kho Nhân Hâu và
bâol, da nem làng Chêu, dç kiên trong thùi tôi cô thêm 2 thuong hi§u (gà m6ng Tiên Phong lqn sqch Ngqc Lît)
6 pén nay, tÿ l§ co giôi h6a trong sân xuât tria ô khâu nm Cât Aat rcO%o, nràu thu hoech ttat nên 80%, khâu gieo
trông rlgt40% diÇn tlcb, kùâu bào quân ché Uién Aat 3126%
'xây m.d và nâ"g câp ttuqc 749 phông hqg câc câp, nâng tông s6 phông hgc tluqc xây môr, nâng câp aua vào srÏ
dpg hét ntut2Ol7 là2.759 phông; nâng câp và xây mûi tlua vào sù dpg l0 nhà vàn h6a xâ, SZ nhà van hOa tnOn,
x6m nâng tông sô hêt nem 2017 là42 nhà vàn h6a xâ, 397 nhà vàn hôa thôrL xdm. Câc tlia phuong tE c{mg hda 455
lon thrùng firc chlnh nQi ttông, nâng tông s6 arUng trgc chlnh n§i dông ttuqc cüng trOi tren g5O lm/t.OOe km;
làm m6i trên 60 krn tluùng giao thông nông thôn, nâng tông sô CuOng giaothông nôngthôn lên gàn 1.900 hn
' tÿ tê gi6 tri sân xuât công nehiêp h6 tq rong tône giâ ri SXCII te"g dàr, h) tghyo ne^ ZOIO ten t9,7yo nânt
2017, îâît 2018 uôc â4t 21,60/o (mqtc tiêu NShi qtryû ttén 2020 ctçt 25%o); ry Ie GTSXCN ctré Uién nànr 2016 ttat.
12,3o/o,nàm 2017 û4t ll,7o/o,uûc nàm 2Ol8 det 13,2%o (myc tiêu ttén 2020 itqt t7,i%o);tÿ lÇ GTSXCN ctré t4o nem
2016 d4tl2,9/o,n*n2}l7 â4t 14,7o/o,uûc nàm 2OI8 det l5,6Yo(myc tiêu itén 2020 chiém t8,5yo).
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- Tâp trung rà soât, hoan thiên Quy ho4ch dièu chinh câc khu công nghiêp',
dôn d6c dây nhanh tién ttô xây dpg ha tà"e dông bô câc KCN phuc w thu hüt tlâu

tu; dén nay dâ c6 06/08 KCN dâ dugc triên khai dàu û,r, tÿ lÇ Ép dày trong câc

KCT{ binh quân d4t87,65Yot0.

- Tiép tpc dôi ffifi, nâng cao hiÇu quâ công tâc xüc tién, thu hüt-ttàu tu; rà
soât, bô r*g và vân dung câi co ché chinh sâch câi thiên môi tpong dàu tu, kinh

doanh. Tù dâu nàm 2016 dén thang 6t2}l8,üên ttia bàn finh dâ thu hüt dugc 265 dU an

aau tu (trong ü 78 du àn FDI và 187 du dn trong mrtd; dièu chinh tàng vôn cho 168

dU ân vôi tông vôn dau tu tàng thêm 1.294,5 tiêu USD và 58.330,8 ÿ ttàng.

- Tâp tnng câi thifu, nâng *o chât lugng dich vU hô trq: P.ry ti thUc hiên

nghiêm 1ô cam kât cüa tinh voi câc nhà dàu tu"; tàng cuàng nàmtinh hinh, th4o

gO câc tûô khàn vuông mâc cho san xuât kinh doanhr2. Tich clrc dàu u phât trién
meng luôi két câu hp tàng giao thông tpo liên két vung, liên két câc lopi hinh v$n

tâi tluong bô, duèrng sât, duong thüy ttê tt"ip rme nhu càu <1i lei ciing nhu khai thâc

v4n chuyên hang h6a.

Tàng cuàng quan lÿ, khâc phuc nhüng tèn tAi, h3n ché, phât huy hiÇu quâ

ho4t dQng cùa câc doanh nghiêp, cüa câc cpm công nehiêp: auân lÿ nghiêm üÇc

thyc hiên cac cam tét vè bao vê môi üuong, str dung Aât tiét kiêm, hiêu qufu nr lÿ câc

nhà dàu tu, doanh nghiçp ü phem quy dinh vè sri dung dât dai, bao vê môi tnrcmg.

Quan tâm phât triên, nâng cao hiÇu quâ ho4t dqng cüa câc cgm công nghiÇp trên
tÏia ban tinhr3. Tfp trung chi d4o hoan thiên he tàrre tÎëc biêt là ha tàg diÇn, nuôc
rêrb *r rÿ ,i"Oà^thâi,..]'0. Dây manh pr,at triê" ti5" trli .brrg 

"ehiêpl 
l*g'rrghè,

xây dlmg thuong hiÇu san phârn; hô tq mô rQng thi truong tiêu thq san phâm.

H- Dây mgnh phtfu triên thwong mgi, dlch vqt, trgng tôm là thçc hiQn
mqtc tiêu thra Hà Nam trt thành trung tâm dlch vqt chét lwçng cao cép vùng
vè y té, gitio dqtc itùo tgo, du llch

-:Tông müc bân lê hang h6a và doanh thu dlch vu tiêu dung xâ hQi 3 nàm u6c
dpt 58.378 ÿ dông, tàng binh quân ll,ïYolnâm, wgt mgc tiêu Dai hQi. Hopt dông

e Xey dgng \rà trtnh Thü ûông Chlnh phü phê duyft "Dè ân Cièu *rlnh quy hogch phât rià câc KCl.l tlnh Hà Nam
d& nrm 2ü20" vtr tôog OÇ" üch câc KCN thrqc bô srmg thêm là 760 ha, nâng tông difr dch quy hoæh phât trièn
KCN üen dia bàn tlnh dén nàm 2û20 rcn thtuh 2.534ha- Hoàn lhành çy hopch phân klu tÿ lê 12.000 KCN Dông Van
Itr mür{ng và KCN Qông Ven IV; qrry hoçch chi tiét xay drng tÿ rc l/500 rr*u dât dàntr riêng cho câc doanfr ngtriçp
nhô và vùa qi fqt Oông Vàn III; khu dich rrU, nhà ü công nnan «CN Dông Vàn IV.
t Tông diÇn üch l.2l 1,8 ha; frong tl6 diên tlch <Ét công nghiÇp là E77 2 ha; diÇn tlch dât rE cho câc doanh nghiÇp
thuê là 76E,9ha
u Ban hành và tô chrfc niên khai thuc hiên, Dè an'Nâng cao chât luqng.dich w phuc vu doanh nghiêp khu công
ng}iÇp gai doen 2017-2020, tlinh hutng dén nâm 2025"; Tàng cuùng Oàu tu xây dune và nâng.âp Cai tao t am
bién âp, luôi tliÇn theo quy hoçch trên tlia bàn tlnh
12 Tô chüc nhièu HOi nghi doanh nghiÇp và mgt s6 ttÔi nghi chuyên aè (uOi nghi bàn cdc giài phdp nàrg cao chdt
fuçng cdc dich vrt phyc vtt doanh nghiQp KCN; Hôi nghi bàn giài phdp anng ciip ttiên ôn ttinh cho cdc doanh
nghiQp, Hôi nghivè lao dQng KCN, H§i nghi x,ïî lÿ ng6p ting KCNDààS iàn...).t' Câc DN tong câc CCN &i tru hüt gàn |Z.OOO lao @ng (tüng fun 30M lao ilQng so toi 20t 5) vüi thu nhâp blnh quân
4,0-4,5tifuCôngtguUnteng QAB t fiêuaôngsgvtinbnZOis'1;nçpngân sâch nàm ZOrc attpl,732ttt'Côog, iàr,g
36%o so vdi nàm 20 I 5, nâm 2017 d1t 3 17,35 ÿ tÎông, tàng 59,7Vo so vôi nàm 20 I 6.
ra Trong s6 tz ccN tlang hofi tl§ng cô 10 CcN tfa và dâg tién hành Ép dft hÇ th6ng cung câp nuôc sph (tùng 3
CCN so-y! rm ?US),2 CCN tlâ và tlang xây dpg công rlnh xù lÿ nu6c thài tâp tnrng c6 S CCN vfu hanh hç
thông chiêu sârlg(tùng 4 CCN so vü ndn 20t fl.
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>arât Urau ph.ât fiên mæh; kim ng4ch *,Ét rcrau hang hoâ 3 nàm uôc d4t 5.824,6 triÇu
USD, tàng binh quân 29,7o/olnâm. Câc ho4t dQng dich W vè giao thông vfn tâi,
diÇn, nuôc, thông tin tnryèn thông, dich vU tai chinh tin dgng, xü lÿ nuôc thâi,
ctrât tlai co bân ttâp tmg nhu càu san xuât và doi siSng xâ hQits.

Tich csc chi d4o thgc hiÇn Nghi quyét 07-NQ/TU vè Aây manh phât triên
thuong m?i - dich vg, tr9ng tâm là dich vu chât luqng cao câp vung vè y té, dào
tpo nguàn nhân lgc và du lich (Phu luc 4 và Két tuqn sii /7-KL/TU, ngay
17/07/2018 cùa Ban Thuàng wt Tînh ùy vè nh gfra nhtêm kÿ thçc hiQn Ngh!
quyâ sô oz-lfgml cûa Tînh tg kèm theo). Trong d6 môt sô tét quâ nôi bât tÎâ
tl4t dugc d6 là:

- TAp üung huy d§ng tranh thü tôi da câc nguôn lUc; dôn d6c, chi ttAo dây
nhanh tién dq dàu tu xây dpg tét câu ha tâng thuong mei - dich W, câc dg an
tgng diém, ttëc biêt là Khu trung tâm Y té chât luqng cao, Khu E4i hqc Nam
Cao, Khu du llch Tam Chüc và h4 tâng két nôi; câc dU an co sô 2 BÇnh viÇn
B4ch Mai, ViÇt Dric, cârc Truùng Dpi hgc, cao dàng dâ c6 chü truong dàu tu t4i
tinh,...; hoan thàmh, dua vào vân hanh, l'<hai thâc kinh doanh dU an Khâch s4n
Muùng Thanh - Hà Nam; fô hç thuong m?i - dich vu tông hgp Vincom Hà
Nam, sân Golf Ba Sao,... Trinh Chinh phù châp thuân chü truong dàu tu DU ân
sân golf Tugng LInh.

- Tiép tuc rà soât, vQn dung linh hoat câc co ché, chinh sâch t4o môi truùng
dàu tu hâp dân, thu hüt câc nhà <Tàu tu cô nàng lgc, uy tin dâu tu trong lTnh v.uc

thuong m4i, dlch vU. Chuân bi sân mat bfurg spch, tàng cuèrng thu hüt, lga chgn
nhà tlâu tu thpc hiÇn câc dU an dâu tu xây dpg Ktru trung tâm thuong m?i dich vU

hôn hqp trên ctia ban, df,c biêt là câc k*ru v.uc dgc câc tuyén duong trpc lon, khu
tnrng tâm y té chât lugng cao, cércvi tri c6 lqi thér6.

- Dây manh ho4t dQng quang bâ, xric tién du lich gtu Ét frçrp tâc vorcâc tinh
trong vung dê phât triên du lich theo tuyén. Hoan thiÇn Quy ho4ch tông thê phât
triên du llch tinh Hà Nam dén nàm 2030, tam nnin 2050; ûinh Thü tuong Chinh
phü phê duyÇt Quy ho4ch tông thê phât triên Ktru du llch Tam Chüc.

Tàng cuèrng công tac quan lÿ thi ffiÙng, kiêm üa, kiêm soât giâ câ, chât
luqng hane h6a. Tiép tuc triên khai thrc hiên Dè an tông thê bân v6n nhà nuôc
t4i cârc doanh nghiÇp ho4t dQng kém hiÇu quâ, tu nhân h6a câc dlch vU công nhà
nuôc không ca, nâm giü, chi phôit7.

t' Giai doEr 2016 20t8, lùôi lugng hàng hoâ luân chuyên tàng blnh quân 127Jnàur, tdr6i tuqng hành khâch luân
chuyên tfng blnh qutui lO7olnàm. Nàm 2017 s6 mây tliên thoai dpt 106,44 thuê bao/100dân; s6 thuê bao ADSL blnh
quân rlat 9,i thue bao/100 dtui. Dtr kién Cén nét nem 2018, huy tl§ng v6n d4t32.026 ty dông, tâng23% so vôi nàm
ZbtZ; tông du nq tln dung tlat 32.288 ty dông, tÀng20% so vôi nàm 2017;tÿ lê nq xâu chiém0,77o/o. tlàm bào chât
luqng tin dUng
16 

DE üo hft dU ân xây dyng bênh vi§n dU kién quy mô 200 gruùng bênh cùa Tù Dü" IUZAVKAI (Nhât Bân), BV
Nhi Trung uong... t?i Khu y té chât lugng cao,

"Oe tnw hiên btu dâ, gtâ cô phân v6n Nhà nudc tai 4 doanh nghiêp vôi tông sô tièn thu <luqc là 33.985262.600
dông. SÉp xép tô chrtc lêi, giâi thê, thành lâp môi câc Công ÿ c6 v6n ot{ no9" thuQc tinh quân lÿ. Dâu thàu ktrai
thâc-môti6 ai* ,u công, tu nhân h6a câc dich vu công Nhà nuüc l«ùông càn rilÉm giü.
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1.4- Chti frgng công tfr, qrry hogch; hry fing, stb dyng cô hiQu qü cüc

nguàn lV iiàotr-xfu, dVng

Tông vôn dàu tu phât triên thu hrit trên ttia ban giai doen 2016-2018 dU

kién dat IZZ.AOO tÿ dông, bàr,e 6g,2yo msc tiêu Dai hÔi; trong tl6 vi5n thUc hiÇn

du kién det73.323,3 tÿ dông.

Tich cgc rà soât, xây dlmg, dièu chinh, bô sung, hoàn thiÇn câc quy ho4ch

ngành, linh vgc, ctla phuong, dârn bào quy ho4ch tti tnr6c mQt bu6c, 1à tièn dè

quan treng dê thUc hiên câc tlinh huong phât triên kinh té - xâ hôi cüa tinh. Trong
gi"i AoAr, 2016 - 2018, dâ dièu chinh, bô sung, hoàn thiên Quy hgech m§t sô

nga,oU linh v.uc: Quy ho4ch phât trién nông nghiêp tinh, Quy hopch tôngttrê phât

triên kinh té - xâ hQi thanh pnO fnri Lÿ, dièu chinh quy ho4ch phât triên Công

nghiÇp - Thuong m?i, Quy ho4ch phât triên nganh nghè nông thôn tinh...; lâp,

thârn dinh, phê duyÇt câc quy ho4ch vung huyÇn, quy ho4ch chung xây dpg, guY

ho4ch phân khu cô chüc nàng quan trgng",...

Tfp trung huy eTQng câc nguèn lgc cho dàu tu phât triên, nfrât U nguèn v6n
xâ hQi hôa, câc nguèn lgc tu dât. feng cuôrng quan tÿ iïàu tu công theo câc quy
dinh cüa phâp tuât. Dôn dôc tién cÎô thUc hiÇn Ké ho4ch dàu tu công tnurg h4n cüa

tinh giai doên 2016 - 2020. Eây nhanh tién dô GPMB, thi công, giâi ngân câc d1r

itn, tgng tâm là câc dy an trgng diémte.

Chi deo tô chric thuc hiên Nghi quÉ 06-NQ/TU vè xay dwrg và phât fiên
thành pnô fnri Lÿ dén àOàO,Am nnin tfén 2030 (Phu lttc 5 và Két tuQn sii gi-KIlTU,
ngày 25/6/2018 ctn Ban Thtîong vqt Tinh ,ry uè trêt qtn giîia nhiÇm kÿ thuc htên NShi
quyâ sii OO cùa Tînh uy kèm theo) ctat dugc nhièu két qua nôi b6t:

- Kinh té - xd hQi cüa thanh phô phât triên nhanh, bèn viing, nhât h tàng
truong câc linh v.uc thuong m?i, dich vU; thu ngân sâch tàng cao, binh quân

22,61oÂlnàm, GRDP binh quân dàu nguùi dat I 05,45 triêu dànÿnàm.

- Tâp trung huy «I9ng câc nguàn lUc dàu tu - xây dUng ha târrg h*g, trqng
tâm là thgc hiÇn câc dg an chinh trang nâng câp dô ttri, két câu ha tu"g ky thuât -
xâ hQi (cfuùng, càu, thiû ché vàn hod, truùtg hgc, cài tqo, nâng ciip hq tàng cdc
khu tlô th! cü), câc dg rân he tâng dô thi...

- Triên khai xây dyng, thgc hiÇn nhièu chuong ûành, dè ân, phong üào xây
dung nép sông vàn minh tÎô thi; tàng cuùng quan lÿ trât tU dô thi d+t rùièu két quâ
tich cgc, tpo chuyên bién rô rÇt; co ban ttâp img yêu càu dêu chi Dô th! lo4i II.

Tich cgc triên khai thlrc hiÇn Chucmg ûinh phât fién dô thi toà,n tinh, Chuong
tinh phât triên nhà ô. TSp tnrng phât triên dô thi Duy Tiên dü dièu kiÇn dè nghi
thành lâp Thi xâ tr;c thuQc tinh.

1.5- Tdng cuùng công tüc quôn lÿ dfu itai, tùi nguyên khodng sôn, môi
truùng; nûng cao hiQu qaô ûng dltng khoa hgc công nghQ phltc vqt sôn xuét
18 Hoàn thành 2 Aè an quy ho4ch xây {mS vùne huyÇn, tZ Oà an quy ho4ch chung xây dpg, 07 dô ân quy ho4ch
phân khu, l«tru chüc nàng t!ëc thù và nhièu quy hoph chi tiét xây dgng
re DT 4958, ttuùng 68m, Du ân dô thi Phü Lÿ sü dlurg v6n vay WB, duùng nôi hai cao t6c Càu Gië-Nintr Btnh và
Hà NQi-Hài Phông, Khu du lich Tam Chrlc, câc dU ân tu bô dê, kè, cung câp nu6c sgch nông thôn, Khu D4i hqc
NamCao,...
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Tap tnrng chi dpo thgc hiÇn nghiêm câc chi thi, két luân, vàn ban chi d4o cùa
Tinh üy vè công trlc quan lÿ dërtetai - khoring sâr - môi truong3o.

Dièu chinh quy hopch sù dgng Aât Aén nâm 2020 câp tinh; xây dpg, triên
khai Dè tu thi tTiêm co ché tfch {r dât dai phuc w san xuât nông nehiêp tap trung.
Dây manh công tac chuân hôa hô so dia chfuh và xây dWrg co sô dü liÇu Cât aai.
Dây rùanh tién ttô eâp giây chimg nhan QSD d.ât, quyèn sô htiu nhà ô và tai san
kluâc gfur nèn trên dât trong ktru dân cu, ty lÇ câp dqtgZ,3yo

Tàng cuùng quan lÿ khai thâc, ctré Uién khoang sân theo ttung câc quy dlnh
cua phâp luâf'. Kiêm soât ch{t chë viÇc do hiÇn trang mô. Triên khai thgc hiÇn

Quy hopch tài nguyên nuôc.

Chi ilao quyét liÇt thgc hiÇn công trlc quan lÿ thu goffi, xü lÿ chât ttrâi ran,
thyc hiÇn Oè an tông thê giàm thiêu ô nhiêm môi tuùng khu vçc phia Tây sông
Dây ttia ban câc huyÇn Thanh Liêm, Kim Bang; grâi quyét nhürlg vân Aè bric xüc
cua nhân dân vè môi truùng nhu: ô nhiêm môi tuàng chàn nuôi, ru lÿ chât ttrai y té,
rac thâi dô thi và nông thôn, ô nhiêm tU câc lang nghè,...

Chü trqng eôi moi và nâng cao tinh dQ công nghê trong ttmg ngành, linh vgc.
Tàng cuùng tme dpng üén bô ktroa hgc công nghê vào sâr xuât nông nghiêp'. Tich
cgc hô tg crâc doanh nghiêp ntrât U doanh nghiêp vùra và nhô tong chuyên giao
công nghç và dôi moi công nghÇ, tÎàng § bâo hQ sô hthr công nehiêp...

1.6- Thyc hiQn itàng bQ ctic giâi phtip ildm bdo tdng thu ngôn sdch bèn
vfrng, chi ngân sdch iilûm bdo ttét ktçm, hiQu qud

Triên khai ki.p thùi, quyét üêt câc giâi phâp vè thu ngân sâch theo Nehi quyét
HDND tinh và Nghi quyét cùa Chinh phü, kip thoi thâo gô khô khàn trong sâ,n

xuât kinh doanh. ThUc hiÇn dàng bô câc giâi phâp duy ti, nuôi duông nguàn thu,
dâm bâo tàng thu bèn vüng; tturg cuàng công tric thanh tra, kiêm ta, chi5n! ttrât thu
thué và câc hopt ttông buôn lâu...; xü lÿ nghiêm câc truùng ho,p vi ph4m vè ngtrTa

W tài chinh.

Giai doan 2016 - 2018, thu cân ttôi ngân sâch Nhà nuôc tàng binh quân

27,7oÂlnâm, vugt cao so mpc tiêu E?i hôi. Nàm z}l8,Fu.âr, ttôi ngân sâch uôc
dqt 7.209,4 tÿ dàng, dqt l02,4Yo myc tiêu Dpi hÇi @én ndm 2020 itqt 7.040 ü
tlàn§. Tÿ lê thu ngân sâct/GRDP nàm 2018 d4t 16,50Â, vugt mpc tiêu Dai hQi
(muc tiêu ilén 2020 dqt 9,65%ù.

Dàm bâo câc ktroan chi theo du toan gàn voi üêc triêt dê thuc hành tiét kiçm,
rhông Hng phi và phông chông tham üürg; ttëc biêt uu tiên nguàn chi luong và
câc ché dô chinh sâch, câc nhiÇm w trgng tiim cüa tinh.

20 Chi thi s6 tO-Ctm; vè tang cuùng sg lânh dao C6i vOi công tâc quân lÿ hoot d§ng khoâng san gen vdi BVMT và két
éu hg thg giao ftông , ChI üi s6 t t-Cfm; vè ung cuùng su lânh Aao a6i vdi công tâc quàn lÿ Aât Cai ûên dia bh thh,
ChI thi s6 tS-Cfm;,ng[y l2l6D0l8 vè công tâc quân lÿ thu gom, xù lÿ ctrât tnei rÉn hên ttia bàn dnh, Ctrt tUi s6 te-
CTÆU vè Eng cuùng ry lânh d4o cùa câc câp uÿ dâng <I6i vdi côngtâc cnuânhOatrô so dia cblnh, xây dtmg cosô dltliêu
quân lÿ Cât aai uen tlia bh tlntr; câc Két hân s6 47, 48,53 cùa Ban Thuùng w Tlnh uÿ lùoâ XDÇ..
2lOén 

Uét nem2017, ttu diabtudnh cô 98 d1rân &qcIIBND tutr dpphép khailhtclûoâng Sn cônhiÇu lgc vdi 98 diêm

mô,tông$mô duqc câpphép khai thâcttruôc ttrâm quyèn cùaBôTàinguyên vàMôituùnglà09mô.
22 Dâ tiên lùai thuc hiÇn 12 ntriêm vu khoa hgc và công nghê trong lînh vgc nông nghiÇp, g6p phàn phât trièn câc
gi6ng cây trông môi, vflt nuôi môi, câc sân phârn tnryèn th6ng tlëc sàn cüa ttia phuong...
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2- Chü trgng phttt trtén tuàn diQn cdc linh vçc vün hôa - fr h\i phlrc vqr

céc nhiQm vy chinh tri cûo tïnh, ildp tmg nhu càu cûa nhân ün
Tô chric tëit câc hopt dQng vàn h6a, vàn nghÇ, ttrê dgc thê thao phuc w câc

nhiêm vU chinh üi cüa tinh. Xây d\mg, phât riên vàn h6a, con nguoi Hà Nam dâp

img yêu càu phât triên bèn vüng. Phongtrào Toan daq ttoan tét xqV dung doi sông

uei iroa, xâydpg nông ttrôn Àoi, xây dlmg ttriét ctré vàn hoâ tiép tpc dugc riên
ktrai sâu rông và àat két quâ tôtæ. Tô chüc và quan 1ÿ t6t câc lê hôi trên <tia ban

tinh theo ttune quy dinh, üp ung tôt nhu càu sinh ho4t vàn hoâ tin nguông cqa

nhân dân. Phong üào Toan dân rèn luyÇn thân thê theo guongBilc Hà vi <tai tiép

tgc dugc dây manhz. Tich cgc chuân bi câc dièu kiên tô chrlc Dei hôi fhê duc fhé
thao tinh Hà Nam mn tfli V nàm 2018.

Thuc hiên hiÇu quâ công tac phông, ch6ng dich bênh, nhât là câc dich bênh

nguy hiêm, không Aê àictr bênh lon xây ra. Tich cgc da dang hôa âp dung rùièu kÿ
rlruât m6i rong kûâm chtia ænh t4r câc co sô y üi, dàc biçt tai Bênh viÇn Da khoa

finh25. Thành lAp và dua vào ho4t ttQng Bênh üÇn San t ttri Untr. Chàm lo ttào t4o nhân

l1rc nganh y té, nâng cao chât lugng y té co sô dâp img nhu càu chàm s6c, khâm

chüa bÇnh ban dàu cho nhân dârr26.

Chü trçng phât triên giâo dgc dào tpo và nâng cao chât lugng nguôn nhân
lgc. Giü vting và nâng cao chât luqng phô cap giâo dpc2'. Thuc hiên ttit phân

luông h9c sinh sau t6t nghiÇp ûung hgc co sô theo huong tàng ty lê hçc sinh vào
hgc ô câc co sô dào t4o trung câp chuyên nghiÇp và co sô giâo dgc nghè

nghiêp".Nâng cao chât luqng giâo dpc toan diÇn; giü vûrng chât luqng giâo dgc
phô thông, giâo dpc müi nhqn ô thû hang caoze. Giü vüng và itây m4nh thgc hiÇn

xây dqng truong chuân Qo6r gia'o. Thu hüt, tao dièu kiên thuân lgi cho üuong D4i
hgc Thuong mil, Dai h9c Su phgm Hà NQi thành lap phân hiêu và di vào hopt dQng.

Thành lfp tuong Tiêu hgc, THCS, THPT Nguyên fât fhanh tgc thuQc D4i hgc Su
pham phân hiêu EIa Nam.

Tiép tuc dây manh thsc hiÇn Nghi quyét sô OS-Nq/TU cùa Tinh üy (kh6a
X\trII) vè phât triên nguàn nhân lyc tinh Hà Nam dén nàm 2020; quan tâm công

'- Dfo *y, tnên tlia bàn toàn tlnh cô toàn tlnh c6 66tll6 xâ, cô nhà vàn hôa d$c lêp (d?t 56,8970) ; l.06lthôn, làng,
tô ph6.c6 4à râ" hôa rlQc l$p và nhà vàn hoâ Uar tô (Aat 85,987o), cô 74 thôn, làng tô ph6 sinh hogt û ttlnh, chùa
oang tông s6 tUOn, làng, tô phô cô rùà vân hôa và noi sinh hog cQng ûàrrg û4t91,976/o.

' ftn Câ n& îâmz}l7,tÿ lÇ nguùi têp Oé Urao ttruOng nryên d4t29,9yo (Nghi quyét DH: ttén nün 2020, j t ,2oô, tÿ lç
gia tllnh ttrê tnao datZfl6loiN-Shi qrrya oH, aén nam zitzo cA 2i,8%ù

" I(ÿ Ouât mô n§i soi; ch4y thân lçc mâu chu kÿ; chUp c§ng huông tir; tlëc biet dn trang bi mây chçp mçch và can
thiêp timmach.

'Ofun&oeg æ18,tÿl§t?mydcOUacsyuOc ûd7»yü§yâ,Éuhgdilt$tiarctrtqu6cglavèyÉtdrÈrgn?t,
' fnô c6p màn non cho tê ern S nrôi, phô c6p grâo duc tiêu hqc tltug tI§ tuôi mrfcttlô f , pnô c6p gao duc tnxrg hgc co sô
m{rc tl§2, phô cflp xoâmù chümtc @ 2.

'Nàm hgc 2015-2016 6qt 16,350/o, nàm hgc 2016-2017 ûqtl4lE%,nàm hgc 2017-2018 d4i.l2,5o/o.

" Tÿ lê hgc sinh e6.tôt ngtriçp TTIPT rtûng roog tÔp 5 toàn qu6c Q0I5-2015 ilst 96,70/0, 2016-2017 tlqt 98,85%).
Thi hgc sinh giôi qu6c gia thing trong t6p 20 và nhièu nàm c6 hg-c sinh tlçt giâi nh â+ @A^ 20 t 6 tlqt 46 giài, rong dô
c6 6 giài nhl, t7 giài ba, 2 hsc sinh tqt vào vông dv thi ilôi ruyén Otympic qyéc té; nüm 2017 aet 0 giai, run§ ctô
0t giài nhh, 3 gi,âi t hù I hOc sinh lpt vào vông dç thi tlgi nryèn.Oÿnpic quéc é; nam 2018 itqt 47 gidi, trong iô cô
S gidi nlrt, i hoc sinh l7t vào vàng dv thi clôt tuyén Olynpic quiic t6.
'o Dén thâng 6/2018, vân giü vttng chuân Qu6c gia cùa 100% tuùng tiêu hgc và c6 94tll9=79%o truùng màm
non, 92lll8=78% truùng THCS, l323-56,5o/otnrùng THPT tl3t chuân Qu6c gia.
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tâc dào tao nghè ntrât n aOi voi lao d§ng nông thôn3r, ttào t4o theo dia chi, theo
nhu càu cüa doanh nghiêp". Tÿ lÇ lao dQng qua dào teo dén 2018 uôc t14t 63yo,

trong dô qua dào dpo c6 chimg chi bàng câp là 5l%.
Xây dpg, triên khai câc mô hinh giarn nghèo bèn vüng, nhât là t4o viÇc

hm ôn dinh, tàng thu nhâp, chông tâi nghèo; gàn công tâc giârn nghèo voi thyc
hiÇn chuong trinh xây dlmg nông thôn môi; ty lÇ hQ nghèo binh quân giarn
O,8goÂ/ !àm, dén nàm 2OL8 giâm cèn3,l4Yo. Thuùng xuyên quan tâm, chi d4o
giài quyét viÇc làm và giâm nghèo bèn viing, dàm bâo an sinh xâ h§i".

Quan tâm, giâi quyét tôt câc chinh sâch an sinh xâ hôi34. Chi dao rà soât,
xây dlmg ké ho4ch hô trq nhà ô cho dôi tuqng nguoi cô công, hQ nghèo trên dia
ban tinh, phân dâu hoan thanh mgc tiêu vè nna ô cho câc dôi tugng trên trong
nâm 202035. Thyc hiÇn tôt chfnh sâch bâo hiêm xâ hQi, bâo hiêm y té trên dla
bàn36; mô rQng dôi tuqng tham gia bâo hiêm y té. fÿ lê dân si5 tham gia bâo hiêm
y té ttén hét nàm 2018 uôc d4t 87,syo,vuqt mgc tiêu Eai hqi.

3- Dày ,ngnh cdi cdch hành chfnh, trgng târÿt tù cü cdch thri tltc hành chïnh,
phltc vlt tét hon cho nguü dôn và doanh nghiêp

Tfp tnurg lânh dpo, chi dpo, tô chüc thlrc hiÇn Nghi quyét OS-NQ/TU vè Aây
manh cài câch hành chinh, treng tâm là thü tUc hành chinh và nâng cao chât tuqng
cân bQ, công chric, viên chric, nguoi d,mg dàu co quan don v! giai tto4n 2016-
2020; xây dgng nèn hanh chinh chuyên nghiÇp, nàng ttông, phuc vu tôt nhât nguùi
dân và doanh nghiÇp. Dây là 2 trong 3 khâu cÏôt phâ duo. c xâc dlnh trong Nghi
quyét Dai hôi Dang bO tinh mn tfni )(IX.

Thành lfp, dua Trung târn hanh chinh công tinh và 4 huyÇn, thanh phi5 vào
ho4t dQng tu quÿ mtz}I7. HÇ thông quan lÿ chât lugng theo tiêu cfruân ISO
9001:2008 dâ duo.c âp durrg dén 100% don vi câp tirù, câp huyÇn và hcrn 70/116
don vi câp xâ. Eây manh thuc hiên thi diêm phân câp m§t sti nôi dung cho huyÇn,

thành phti, sÉp xép bQ mây sô, ngàrnh, gàn voi tàng cuèrng kiêm üq nâng cao trich
rüriêm crân bQ, công chüc, üên chric dec biêt là nguôi dtmg aau. ffrUc hiÇn sâp *.p U
câc don vi sU nehiÇp công lâp; sâp x5p, *rann pp câc Ban Quan lÿ dU rân tên ttia ban

dnh37.

Thuong xuyên chi d4o rà soât, sùa dôi, bô sung BO thù tuc hành chinh cüa câc

co quan, don vi; xây dpg và tô chric thUc hiçn Khung kién tnic chinh quyèn ctiÇn tu
tinh và câc dich vq công phuc W tr.uc tuyén cho nguoi dân và doanh nghiçp. HiÇn

dâ c6 110 dich vg công @c tuyén mric d§ 4; 1.538 dich w công ffgc tuyén mric d§

ltTrong 2Dâm2Ol6,2Ol7 dàoQo duqc 37.232 nguùi, té hoach nâm 2018 ttào tço 20.000 nguü; tlào Qo nghè nông
üôn 2 nâm 20rcA0fi là 5.502 nguùi.
32 Hoàn thành chl tiêu tlào tao 1.000 lao tl§ng ngành công nghiêp hô nq cho doanh nghiÇp Nhât qàn
r3Giai ttop 2016-2018, blnh quân môi nem giai quyét viêc làm mdi cho 17.837lao tl§ng; giâi quyét viÇc làm thêm
cho 20.t50 nguùi. Oày mgnh xuât mâu ho aqng, giai ûoen20l6-20t8 dâ ruât tùâu thrqc 3.139 lao ttQng.

"Thtrc hiên rlièu duüng nguü c6 công dugc Zt.gg1 lugt nguùi vôi tông kinh phl38,5 tÿ «tông. Thâm dinh, xét
duyÇt 20.383 hô so nguùi cô công câc lo1i. Mua và câp 39.237 thê BHYT cho nguùi nghèo.

" Ee h6 trq nhà ô cho 754 hô nghèo theo Dè an h6 trq nha O a6i vOi hQ nghèo.
rîông sd tièn chi tà luong huu, trq câp bâo hiêm xâ hQi, trq câp ürât nghiÇp 2016-2018 là 5.E50 ty aông.

" Sàp xÉp câc tton vi sunghiêp ngành y té;thành lâp, s6p nhâp, dôi tên 3 BQL dg ân chuyên ngành dp tlnh, 6 BQL
du ân dàu tu xây dmg câp huyÇn, thành ph6.
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3;234 dich vU công @c tuyén mric dQ 2 ülênhÇ ttrông dich vU công tgc tuyén cüa

tinh.

III- Công tâc qu6c phông, an ninh; tiép công dân, giâi quyét don thu
khiéu nçi, t6 câo tlugc tàng cuànrg, dâm bâo giü vfmg an ninh chinh tri, tr$t
tB an toàn xâ hQi, t4o dièu kiÇn thu$n lgi cho thu hût dàu tu, phât triên kinh
té - xâ hQi

Tpp trung lântr d4o, chi d4o, triên ktrai thUc hiÇn cô hiÇu qua câc nghi quyét,

chi thi cua Tnurg uffig, cua tinh vè công trâc quôc phông cfia phuong. Tuyên

tnryèn, giâo dgc nâng cao nh$n thüc vè nhiçm vu quân sg, quôc phông và bâo vÇ

Tô quôc cho toàn dân. Côn g tâc Uài auOng kién thüc quôc phông-an ninh dugc
triên k*rai hiÇu quâ". Tièm lçc, thé trQn quân sg khu v.uc phèng thü tinh cÏugc

cüng cô, tàng cuùng. Tô chric ttit câc cu§c diên tâp khu v.uc phông thü huyÇn,

thành ph6, sô, nganh và diên tQp chién dâu phông thü câp xd, cpm xâ gân voi
thgc hiÇn ttit nhiêm vU phông, chông giâm nhç thiên tai, tim kiém crîu n4n3e. LUc
luqîg dân quân t.u vÇ, llrc lugng dU bi dông viên dugc quan lÿ chflt chë, chât
lugng huân luyÇn, süc m4nh chién dâu trmg buôc dugc nâng lên. Công tâc tuyên
chgn, ggi công dân nhap ngü hang nàm ctèu hoan thành chi tiêu, ttung 1u4t, ilâm
bâo chât lugngo'.

Chi tlpo trién khai thgc hiÇn nghiêm tuc câc ngh! quyét, chi thi cüa Dang vè
công tâc cÎâm bâo an ninh trât tU. Tinh hinh an ninh, chinh ti, üât tU an toan xâ hôi
co bân ôn dinh. Bâo vÇ hryêt d6i an toan câc mpc tiêu kinh té, chinh fii, câc sU kiÇn
chinh ti, câc ngày lê lôn cüa dât nuôc, cüa tinh. Chi dqo nâm châc tinh hinh, dâu
tanh c6 hiêu quâ voi dtii tuqng phan dông, rhtirg aôi ctrintr tri; bât, xü 1ÿ 01 dôi
tuqng tham gia tô chüc khrrne UO Viêt Tân; làm «it công tric dâu tranh phông, chông
tQi ph4m, tê nan xâ hQi, quan lÿ nhà nu6c vè an ninh, t?t t.u, phông chông chây, nô,
elâm bâo trât t.u an toàr giao thông, tât tU công côngo'. Tai n4n giao thông binh quân

môi nam giarn t:ên 5Yoa2. Tiép tpc dây manh thgc hiÇn phong trào toan dân bào vÇ

an nirù Tô quôc.

Nâng cao chât lugng, hiÇu qua, ntrât n vai trô trâch nhiêm cüa nguài itung
ttàu câp üy, chinh quyèn aOi vOi công trâc tiép công dân, giài quyét kÏiéu n4i, t6
câo. Chi tlpo rà soât, giâi quyét câc vç viÇc, không dê tàn clqng; giâi quyét kip
thoi don thu môi phât sinh ngay t4i co sô, phât hiÇn và xü lÿ nghiêm nhüng sai

3rCân b0 C6i tuqn. g l: 7 dông chl, d6i tuçmg 2: e.t Aông chi , d6i tuqng 3: S+A aông chl, rtiii tuçmg 4: 4.G25 dông chi,
tlôi tuçmg chfrc s[c chüc viÇc tôn giâo: 186 tln dô...
s 

fô chrlc diên t$p Phông lùrông nmn aan tinh (2016); huyÇn Lÿ wnan aiên têp phông ch6ng giàm nhç thiên tai-ttm
kiém cûu nan; huyQn Blnh I!c, Duy Tiên, Phù Lÿ diên t6p KVPT; Sô GTVT, y té aiên têp theo phucmg ân TCpT;
huy§n_Kim Bàng tô.chüc diên tâp CDPT; huy§n Kim Bàng tô chûc diën tâp CDPT cum ia va jg xâ, ptuOog, tt i
trân diên gp chién dâu phông thù câp xa.
e De giao 3.950 thanh niên nhsp ngü, d4t 100% chl tiêu.
a' TriS pht tOZ ô nnOm tôi pham nt*r s6 UÉt gg Cdi ucmg. Tÿ ç Aèu ra khâur phâ ân hàng nàm Cèu Cat æn B3%; ân
r& nghiêm tpng và dlc biêt nglriêm tqng d?t tên94%o;tiÇt xôa 164 tu tliêm, eiëm cO aâu nieu ph{rc qp vè tê nan xa
hoi.
12 Nàm 2016,xày ra 148 vg tai nîn, va chSm giao thông (gi,ànt 0S vy = 5,1jfi, chét 87 ngaü (giàn 0S ngrài =
|$n, bi thuong 9l nguùi ((Si,ùn 05 ngùi = 5,2%). N[m 2017, xây ra 140 vg tai ngr, va chgm giao thông(griz
08 vg : 5,4o/ù,.h.& 82 ngaü (giàn 05 ngwi = 5,7oÀ), bi thuong 86 nguùi ((Stàm 05 nguùi = 5,5fi,t1âm blo chl
üêu cüaNghi qrryét osi hôi )<n(
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ph4m, giü viing § luft, kÿ cuong hành chinh, g6p phân ôn di4h an ninh trât q/'.
auan tiim, chi tleo làm ttit công tâc thanh ta trên ttia ban. Qua thanh tra, kiêm tra dâ

phat hiÇn và xü lÿ nghiêm câ nhân, tô chüc c6 sai pharn*.

IV- Công tâc xây dfrng Dâng, chinh quyèo, Mit tr$n tô qu6c và tloàn thê
nhân dân.

1- Công tâc xây dWng Dâng

1.1- Công tdc ldnh ihgo, chî itgo cô nhièu üi moi, theo hwûng quyét liQt, cô

tr?ng tôm, trgng iliém, hwtûng vè co st
Ban Châp hành, Ban Thuôrng vU Tinh üy ttâ tâp tnrng xây dpg và tô chric

thWc hiên nghiêm Chuong û:inh công tiâc, Chuong trinh kiêm tra, girâm sât toàn
[droâ, cp thé h6a bàng chuong üinh công tâc nâm, thang cüa Ban Châp hantr, Ban
Thuùng w; xây d\mg, rà soât, etièu chinh, bô sung kip thü Quy ché Êm viÇc cüa
câp uÿ theo quy dinh cüa Trung uffig, phù hçrp voi dièu kiÇn thgc té cüa dla
phuong. Quân triêt, triên kùai cp *rê frOa kip thü, nghiêm tuc Ngh! quyét Dai hQi

dei biêu toan qu6c mn tfli )OI cua Dâng, Nghi quyét D?i hôi Dang bô tinh tan tfni
XDÇ câc ngh! quyét HQi nghi Trung uong kfioâ )oI phù hqp voi tinh hinh thgc
tiên dia phuong. Nüa nhiÇm § qua, dâ ban hanh nhièu vàn ban chi d4o toan diÇn

trên câc lTnh v.uc, sât thlrc tiên, ki.p thoi giài quyét nhting yêu càu thUc tiên ddtrant

trong dô cô 05 ngh! quyét chuyên ilè mang tinh dat phâ.

Ban Thuùng W Tinh üy, Thuèrng tr.uc Tinh üy tÎâ tich cpc aôi moi n§i drurg,

phuong thric lânh d4o, chi dpo, tàng cuùng bârn sât co sô, «tàng thoi chü tgng tlâm
bâo sy lânh dao trgc tiép, toàn diÇn cûa câc câp uÿ dang trên ûât câr câc linh v.uc cua

dü sông xâ hôi. Tô chric nhièu hQi nghlat, ki.p thü ban hành nhièu chü tnrong,
tlinh huong dê giâi quyét nhièu vân Aè m6i phât sinh, vân aè thlrc tiên can tâp

tnrng lânh tl4o, chi d4o rùu vè quy ho4ch, quan lÿ dirt dai, küroang san; tich tp
ruOng Aât Aê phât fiên nông nghiêp wrg dung công nghç cao; câc co ché, chinh
sâch; uiên k*rai thgc hiÇn câc dU rin trçng diêm; tô chric so, tông két câc nghi
quyét, chi thi, két 1u6n,... theo chi d4o cùa Trung uong. Tàng cuùng làm viÇc tr.uc
..^ ,. , ,
uep vor cac so, ngàmh, dla phuong, don vi itê nghe, nÉm UÉt tinh hinh, klp thoi lânh
dpo, chi tÏ4o giài quyét câc vfin dè nây sinh, nhât là viÇc triên khai thgc hiên 05

nghi quyet chuyên dè cüa Tinh üy; công tâc giâi ph6ng mflt bàng; thâo gô khô
khàn, vusng mâc cho câc doanh nghiêp... Dëc biêt, viÇc thgc hiÇn Ngh! quyét

Trung uong 4 (kh6a )ilI) và Chi thi sO OS cüa BQ Chinh ti teo chuyên bién rô nét,

nâng cao nâng luc lânh d4o, sric chién dâu cüa tô chric dang, tlang viên.

o Tt) dàu nhih kÿ, toàtr ünh ü tifo 9.AOS hrvt neuùi; tiép nhân l§l vu üêc, eàr qt yqt ôrç" 235 r,g üft, W89,4yo.{ Trong fn nniêm §, toàn ngann Oann m da tnçc hiÇn 614 cu$c thanh ra, kiêm m trong lhh Wc hành chinh và
chuyên ngành A6i vC 10.544 tô ch{rc, câ n}rân. Ph6t hiên l.Zlt t6 chûc, câ nhân c6 sai pham; tông sai pham vè tintr té
WAg.olg,z.riÇu dông và 561.883 m'dât Kién nghi: thu hôi 7.608,5 niÇu dông và 4.538,5m2 aât; grârn trù grâ ti
thanh toân, quyét toan 5.761,1riêu dông; kién nghi khâc.39.684,1 riÇu dàng và 557.344,5m'dât. Xù plot ü phorn

hành chlnh rên cac finh vgc 1.198 tnrùng hqp vôi s6 tièn h 16.025,5 tiÇu dông; chuyên co quan tfièu tra 0l vg
üêc.
a5 Ban hành 12 nghi quyét; Zt chi thi, ll thông tri, gZ két lufln và nhièu ven bàn lânh ttgo, chl dao toàn diÇn c6c linh
vgc cüa rlü s6ng xâ hôi
1ù rtàu nhiÇm § dén nay, dâ tô chüc I l 7 h§i nehi Ban Thuùng vg Tirù uÿ
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Sau k*ri dugc câc Doàur kiêm tra, giâm sât cüa Trung uolxgoT chi ra nhüng tèn

ter, han ché, ktruyét aiêm trong công tac lântr il4o chi dpo, Ban ThuÙng vg, ThuÙng

tr.uc Tinh üy dâ nghiêm hrc tiêrn diêm, rut kinh nghiÇm vè nhfmg khuyét diêm,

her, 
"hé 

cüa tfp thê và câ nhân; t$p trung thlrc hiÇn câc nh6m nhiêm W, grâi phâp

và xây dung ké hoach aê ki.p thoi sùa chüa, chân chinh, klrÉc phuc.

Câc dàng chi Ban châp hành, Ban Thuèrng vU Tinh üy bâm sât lînh vgc, don

vi, dia ban php trâch Cê tann d?o, chi dpo thyc hiên tôt nhiÇm vg chinh fi, cô

nhüng tlinh huong chi dao thâo gô kh6 khàn, vuông mâc cho dla phuong, co sÔ.

1.2- Công tdc tuyên truyèn, gido dltc ch{nh fri, tu twông tiép tyc iluçc iI6i
mûivù ifg hiQu qud thiû thçc

Tich cgc dôi moi, nâng cao chât luqng, hiÇu quâ hgc t$p, quan triêt, fiên khai

thUc hiÇn câc chi thi, nghi qrryét, quy dintr,... cüa Trung uffig, cüa tinh thông qua

viÇc két hqp linh ho4t câc hinh thüc hQc têp, ttây menh hinh thüc hqc tâp bàt g

myèn hinh ü:gc tiép, 4rc tuyén tu tinh dén co sô; chü treng xây dlmg chuong

üinh hành dông, ké hoech thuc hiên ngh! quyét bâm sât thgc tiên cüa tùmg câp,

ngàurh, efla phuong, don vi; dàng thoi tàng cuèrng dôn dôc, giarn sât viÇc tô chüc

thUc hiÇn. Công téc dièu tra, nâm Uât, nghien crîu du luqn xâ hQi trmg buôc tli vào

nèn nép. Công tac lânh d4o, quan 1ÿ hoAt dông vàn hoâ, vàn nghÇ, bâo chi xuât ban
dugc tàng cuàng, bâm sât nhiÇm vg chinh fi; chù dqng dâu tranh ngàn ngira, phan

bâc nhüng quan tliêm sâi trâi, phan dông, làm ttrât bei âm mrru "diên bién hoà
binh" cüa câc thé Ec thù tlich üên linh Wc tu tu*rg, vàn hqâ. Quan tlim công tâc
giâo dçc lÿ lufn chinh H; dào tao, bèi duông, lÿ luân, cpp nhft kién thirc cho d§i
ngü tlang viên, can bô lânh dpo, quan lÿ cârc 

"âpot. 
Chü trgng công tâc nghiên ciru,

biên sogn llch sü dâ*9, lich sü ngành, biên niên sg kiÇn llch sty'e.

Chi tlao thuc hiÇn nghiêm tuc Chi thi 05-CTÆW cüa B9 Chinh fi kùôa )ilI
vè ttây mæh hqc tâp và làm theo tu ilfog, d4o dric, phong câch Hô Chi Minh,
hong d6 tâp tnrng triên khai tô chric hqc tâp chuyên Aè frang nàm và ttàne ky nqi
dung tàm theo; xây d1mg mô hinh diêm vè hqc têp ,à làm theo Bâc50; triên khai
C-uôc ttri viét 'T{hüng tâm guong làm theo Bâc"; qua d6, t4o chuyên bién tich cgc
vè tu tu*rg, nhân thüc và hành dông trong crln bQ, ttang viên và nhfu dfu.

1.3- Công tdc ô chûc, cdn bQ ctf nhièu dôt mA
Tgp trung chi dgo cu thê hoâ thyc hiÇn câc nghi quyét, chi th[ cüa Trung

uong vè công tâc tô chüc gan bô, treng tâm là Nghi quyét Trung uong a Gh6a )fl,
4tD ,i xây dpg, chinh dôn dang; Nghi quyét Trung uong 6 khoâ xI và aôi moi,
sâp *in tô chüc bQ mây cüa hÇ thông ctrintr tri tinh gqn, ho4t ttqng hiÇu lgc, hiÇu
qua gàn voi chi tl4o xây dung Oè rin vi tri viÇc làm uâ ro râu nga"f, công chric co
t'Do-! 

-c9Pg 
q s6 2 cria BCD Trung uong vè Phông ch6ng tham nhüng Doàn công tâc cüa BO Chtnh tri vè tiêm

tra ü§c kiêm tliêm nàm 2017 
9ùa Ban Thuùng w TFh üy, Doàn công tâc.s6 725 cûaûy ban Kiêm tra Trung uong.

i 1.."9P rù1iel-p:-.àr, tlol, mô dusc zi top Uài aiong, câp ,tàt kién ttrirc ctro s.lzoo cân bQ renh e;quàr-lÿ
tù dnh tlén co sô. Mü 223 tÛp Uèi duüng lÿ tuên ènmn fi va-nghiçp v1r vôi tông s6 Ze .gSg hgc üên.
1'_Ph6i hq? tô chûc t6t HOi ihào moa n9ô: Huyèn ttroai mut oü rei sy aanluan phâo phông không I^am He; Lê
Hoàn - quê hucmg và sg nghiÇp.
s Nàm iotz, toai trnrrioiglïo n* aiêm: 03 mô htnh câp ttnh, 36 mô hinh câp-huyÇn và 25t mô hlnh câp co sô.
cô 10 tSp thê, c6 nhlln tlugc ntr6n nàng khen cüa rni toooÉ cnmtr ptni, lf t4p ttê, .l nna" a"q ufd" a"À"g, f,t"î
thuông râp dr*,...
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quan Dâ*g, MAt trên Tô qu6c và câc tô chric chinh ti - xâ hQi cùa tinh; ki.p thoi chi
d4o so, tông két câc ngh! quyit, chi thi cüa Trung uong vè công tâc tô chric cân bô
dâm bâo chât luo-ng, yêu càu dè ra5r. Dânh gréL chfulugrrg tô chüc co sô dârg, ttang
viên ngày cang thyc chât, khâc phuc bÇrù thành tichs2; dfuh grâ, xép lo4i tfp thê và
câ nhân cân bô chât luqng ngày dugc nâng lên, dâm bào nghiêm tûc, sât voi két
quâ thlrc hiên nhiêm W cüa ttmg câ nhân, co quan, don v! t'. Công trâc quy ho4ch
crân b§ duo. c chü trgng, triên ktrai thlrc hiÇn nghiêm tuc, ihrng quy tinh, phât huy
dân chü; két quâ quy hopch Ban Châp hành, Ban Thuèrng w câp uÿ câc câp nhiÇm
kÿ 2015 - 2O2O,2O2O - 2025 co ban bâo darn sô lugng, chât lu$g, co câu và tÿ lÇ

theo quy dinht. Chü trgng công tac dào tao, bài duông, luân chuyên cân bQ55 và
tfurc hiÇn chinh sâch cân bO. Dôi méi, nâng cao chât luqng sinh ho4t chi bô; chi
dgo thgc hiÇn nghiêm tuc quy dinh cüa Eang vè giü mtii üen hÇ cüa dang viên
tlarg công tâc vor câp üy noi cu trû. Chü dông nÉm tintr hinh chinh ü nôi bQ, nâng
cao chât lugng công tâc thâm dinh tiêu chuân chinh tri dôi voi cân bô, tÎëc biÇt là
nhân sg phpc vp công téc quy hopch, Uô nniem, giôi thiêu fmg cù...

Nüa nhiÇm kÿ qua (tinh dén 3l/3/2018),toan Dang bQ tIâ két nap dugc 3.257
tfaog viên (clqt 50,10/6 mltc tiêu cûa cà nhiQm kÿ), aong dô Doan viên thanh niên
chiém 72,20Yo, chât luqng «Iang viên itugc nâng lên. Xét tàng Huy hiêu Dang cho
13.169 dông chi dü dièu kiên, tiêu chuân.

1.4- Công tdc kiëm tra, gidm sdt vù thi hùnh kÿ luQt üdng iluqc tüng cuùng,
chét lrqng, hiQu qud ilrqc nûng l.ên

Ban Thuùng W Tinh üy tÎâ xây dUng Chuong tinh công tric kièm tra, giâm sât

toan k*r6a và Chuong ûinh cU thê cho tùmg nàm; chi d4o câc tô chüc ttang câp duoi
xây dpg chuong tinh, ké hopch công tac kiêm tra, giâm sât nhiÇm lcÿ 2015 - 2020
và ké ho4ch kièm tra girâm sât hang nàm bâo tÏâm tro. ng tâm, tgng diêm, brlm sât sg

lânh d4o, chi d4o cua Trung uong và yêu càu thUc hiÇn nhiêm W chinh û! cüa tinh.

Quân tift, niên khai thuc hiÇn nghiêm tuc câc nghi quyit, chi thi, quyét d!nh, quy

" Tông tét Aôi môi phucmg thrÏc lânh tlao cùa Dàng, xây dgng tô chüc bô mây crta nç tU6ng chinh tritinh ggn,

hoçt tlsng hi§u luc, hi§u quà; tông két Nghi quyét Trung ucmg 3 lùoâ VtrI vè chién luqc cân b0 thùi kÿ dây menh
công nghi§p hoâ" hiÇn tlai hoâ dât nuôc;...
52 Nt 2016, s6 tô chüc co sü rlàng TSVM là4781577 û4t82,84o/o;Ntur 2Ol7 là,401t582 dqt 68,90%.
t'fÿ 

tÇ cân b0 hoàn thành xuât sâc nhiÇm vp giâm dàn theo timg nëm: Nàm 2015 tiet 45,72Yo;nàm 2016 û?t 40,6o/oi

Nàm 2017 dtt l4,4%o.
5a - NhiÇ, kÿ 2ot5-2020: Quy hoach Ban Châp hành Dàng b0 tlnh 74 dlc d1thç s6 l,4s Iàn, tong d6, nü 17,60/o;

AO tuôi O gt aén f S tuôi = 6,8o/o,tù 36 dén +o tuôi = l8,9Yo, tù 4l dén 45 tuôi = 24,3Yo, tt +O Cén 50 tuôi =
3l,lyo,trên 50 tuôi = 18,9%; chuyên môn Dpi hgc trô lên = 100%; lÿ lufn chinh ti: cù nhâru cao câp = 93,2%o,

mng câp = 6,8%o. Ban Thuùng vu TInh uÿ 19 tVc rlat h§ s6 1,261àî, trong tl6 nü = 10,57o; C0 tuôi tù 36 dén 40
tuôit tÔ,syo, tù 4l dén 45 tt6i = 3l,6yo, tù 46 tlén 50 tuôi = 36,8%, trên 50 ot6i = 2l,lvo: chuyên môn Dgi hgc
trô lên d+t l0}o/o;lÿ luên chlnh tri: cü nhân, cao câp det 100%.

- lllhi§m Vÿ ZOZi-ZOZS: Quy ho4ch Ban Châp hành Dàng bS tinh 99 6tc d+the s6 t,gg làn, trong 6ônt 23,2Yo;

t$ tuôi tù l8 dén fO tuôi = lo/o,tÿ 3l dén gs tuôi = 9,lo/o,tir 36 dén aO tuôi = 27,3Yo,tù 4l dén +s tuôi = 30,3Yo,

û 46 dén sO tuôi = 29,3Vo, Eên 50 tu6i= 3o/n; chuyên môn Dei hoc trô lên : 100%; lÿ luên chlnh üi: cù nhân,

cao câp = ï9,9Yo,trung câp = l0,lo/o. Ban Thuùng vU TInh uÿ 25 ûtc tlat hê s6 1,66 làn, üong {6 ntt = 16%; tlQ

tuôitugt dén35 tu6i=tx,ttr36dén+otuôi =zo%o,ttr4l dén+stuôi =32Yo,tù46dénsotuôi =36o/o,trên50
tuôi = 8%; chuyên môn Dçi h9c üô lên tlpt l00o/o;lÿ luân chlnh tri: cù nhân, cao câp 96o/o,t'urrgcâp= 4yo.
55 tt dàu nhiêm § rlén nay toàn tinh d:t ltrai giâng 0l lôp cao câp LLCT vôi 88 hqct{ên, cù 30 hqc viên hgc cao

câp LLCT hÇ tâp trung; luân chuyên 08 luqt cân b0 (01 Bi thu, 0l Ph6 bl thu huyÇn uy; 0I chù tich IJBND huyêq 05

phô chù tich UBND huyÇn, thành phô).
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,hfâ, q,ry dintL huong dân cua Tnmg uong vè cgng téc $êm ha, g,âm sâL ky luât cua

Oangk. Hang nàm, thUc hiên phân công crâc dàng chi Üy viên Ban Thuùng W Tinh

riy thyc triÇn nniem vU grâm rat tfr"*g xuyên Ctii voi câc U5 chric ttang tn;c thuQc

tinh và can bô thuôc diÇn Ban ThuÙng vU Tinh ùy quan lÿ.

Tir ttâu nhiêm § dén nay, câpüy, ban thuong vU ép üy c.[c câp tong tinh dâ

üén hantr kiém ta t.tgS tô chric 
-A,ane 

và 1.776 tfang 't iênt'; gifun sât chuyên dè

1.005 luqt tô chric dang và 1.988 luqt dang üên5t; voi nÔi d*g chü yéu vè lânh d4o,

chi deo tô tt rit q"T qeU ge" 9d P*^hiÇn 
câc q4i qy..q chi thi, két tuen cria

Trung uong, cuaiintr và nghi quÉ cua cap uy cung ép. Câp üy và ban thuong vu
l,.rA

cap uy cac cap và chi bO tt i hfuih ky W 428 tlang viên voi cac hinh thric: khiên

tâch 349; câr:fr. câo 6l crlch chric 08 và k*rai tru 10 ilang viên.

1.5- Công tdc dân vQn tfuqc chü trgng, chét lwÿtg, hiQu qud phong fiào thi
ilua "Dûn vQn khéou ilnçc nûng lên

tÇp ttroi quân tiÇt, triên k*rai thUc hiÇn câc vàn ban moi cüa B0 Chinh ti, Ban

Bi thu vè công tâc dân vân tÎâm bào chât lugng, hiÇu quâ5'. Qoun tâm lânh d4o, chi

d4o công tac dân vfln cüa chinh quyèn, viêc thUc hiÇn quy cné aan chü ô co sô Ô câ

03 loai hinh: xâ, phucmg thi f.ân; co quan hành chinh, don vi sU nghieP và doanh

nghiêp, treng tâm là nâng cao chât lugng thUc hiên Q"y 
"hé 

dân 9hü ô co sô, thgc

hiên nàm dân vân cüa chinh quyèn - nàm 2018, thgc hiÇn tOt mOi quan hÇ "Dang
lânh deo, Nhà nuôc quan lÿ, nhân dân làm chü', g6p phân ctmg æ lrUog châc lông

tin cua nhân dân dôi voi Dang, chinh quyèn. Nàrn chec tinh hinh tu tuong nhân dfui,

ûnh hinh tin ngu&rg, tôn giâo tên dia ban; tàng cuàng aôi tfroai gitia nguü drmg dàu

cap üy, chinh quyên voi nhân dân theo QuVét dinh 218-QDÆW, ngày Lùllztz\l3 cüa

BO Chinh ti *, ki.p thoi erâi q"É rrtrürrg büc >nic, nguyên vo. ng hçrp phâp, chinh dring

cua crâc àg lop nhân dân. Chi dao fiên ktrai thUc hiÇn cô hiÇu qua phong trào thi dua

"Dân vfin khéo" tên câc lîntr v.uc, t-ong tâm là gàn phong trào thi dry voi thgc hiÇn

câc tiêu chi xây dUng nông thôn môi, dô thi vàn minh và giâm nghèo bèn vüng6t.

" Quy dinh sô 29- QDÆw vè üi nann oièu E Dâng; auy dinh sô 30 - QD/TW cùa nan Châp hanh Tnng ucmg ban hàntr
nuOng aân thrc hiÇn câc quy tlirür vè công tâc tiê, ta, gâm sât và kÿ luât cùa Dâng tong chucmg 7, chuong S Oièu tê
Eâng; Quy dinh s6 tæQOnW crla BO Chlrrh ü vè xù lÿ; kÿ luât dâng viên ü ptram;...
57 Trong tl6, Ban Thuùng nr TInh üy kiêm ta 25 tô chûc và 26 rlâng viên; clp ùy câp huy§n và co sô kiêm ta t.tZg tô
shlç.tÀng và 1.750 tlâng viên.

'r Trcng tt6, Ban Thuùng vu Ttnh uÿ tién htuh 02 cuô.c grârn sât d6i v6i 04 luqt tô chÿc tlàng vl22 dàngviên; ban
thuùng v1r câc huyÇn, thàntr üy, tlâng ùy tgc thu§c và câp ùy co sû giâm sét 1.001 luqt tô chûc rlàng và t .eeO lugt dâng
viên.

" Quyét dinh s6 99-QD/TW, ngày 03ll0?0l7 iua Ban BI ttru vè ban hturh "Huông aân nrung dê cac câp ùy, tô
chrlc dàng Qrc thuQc Tnmg uong tiép tu. phât huy vai tô cùa.nhên dân rong aâu tantr ngàn ch{n, dâV hi s\rsuy
tho{i,'ttr diên bién", "tg chuyên hôa" tong n§i Q0"; chl thi sô tg - CT/TW, ngày tolot2-Ota cùa BO ônfnn tri vê
'"Iiép tu. thuc_hiên Ngtri quyét s6 zs -Nqfnv vè công tâc tôn giâo"; ChI tni J6 zt-Crfnv,ngey 2ontfzol8 cüa
Ban BI thu vè "Tiép qrc 4y .ert công tâc phç nü- trong tlnh hlnh môi"; Quy dintr s6 tZ+qOfnv, ngày
02rc2f20$ cùa Ban Bl thu vè 'Giâm sât cüa Mât tân tô qu6c ViÇt Nam, câc tô chüc chlnh ti - xâ hôi và nh&r àân
C6i vCi viÇc tu duüng, rèn luyÇn dao drlc, tôi s6ng rUu ng,rOi tlung dàu, rao UO chu ch6t va can'U0, dàng viên"....
@ B- hành Huông dân vè d6i ttroai giüa nguùi drfng dàu câp üy, chlnh quyèn vôi ntrân dân theo quyét Ainn s6
218-QDÆW. Tô ch{rc Chuong ttnn a6i thogi gitta nguùi tlung dàu cô ùy, chlnh quyèn vôi công nhân lao dQng và
tloàn viênthanh nifo
or Tông sd mô hlnh câc don vi, tlia phucmg dàng kÿ thUc hien ù dàu nhiêm fy aén nay: 4.017 mô htnh çtgp Aë lZlZ
pg hlnh, câ nhân 745 mô htnh)
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1.6- Quan tâm ldnh itgo, chi ilgo thçc hiQn cô hiQu quô nhiQm vy công tdc
nQi chinh vù phàng, chdng tham nhûng.

Bâm sât câc vàn ban lânh dpo, chi d4o cüa Tnmg uong dê ban hành câc ngh!
quyét, chi thi và câc vàn ban lânh tlpo chi d4o, phù hqp voi tinh hinh thlrc té dia
phuong. Chi dao so két, tông két câc Nghi quyéL chi thi, t<ét tuân cüa Tn:ng uong
và cùa tïnh dâm bâo chât lugng, tién dQ@. Tô chric rà soât câc cuQc thanh ta kinh
té - xd hôi và thuc hiên câc kién nghi cüa Kiêm tortn nhà nuôc. Chuân bi t6t nôi
drrng làm viÇc voi Doan công tâc ciaBan Chi dao Trung uong vè pCfN, Ban Chi
ttpo Câi câch tu phâp Trung umg; kip thü dè ra giài phâp khâc phUc câc tôn t4i,
han ché theo nQi dr:ng kién nghi cüa Doàrn.

Tiép tpc quân triêt thuc hiên Nehi quyét sô +e-NqÆW, ngày 021612005 ctr-
BO Chinh 4 "è 

chién luo. c câi câch tu phâp dén nàm 2020. Chi deo thuc hiÇn

nghiêm tric Quy dinh 716-QD/TU, ngày 07l5t2\l4 cüa Ban Thuèrng vU Tinh üy vè
tàng cuôrng lânh dpo công tac phôi hqp giüa câc co quan nQi chinh tinh; tàng cuèrng

phôi hçrp nâng cao châtluqîg hopt itQng cüa câc co quan tu phâp và bô trg tu phâp

trong dâu tranh phông, chông tQi pham và vi pham phâp luft. Cho chü tn:ong giâi
quyét AOi voi m§t si5 vu viÇc, vU ân nghiêm trgng, phüc t?p, du luân xâ h§i quan

tâm; nÉm châc tinh hinh xét xü, kip thü c6 dinh huong ctuùng ttii xgt xri theo dung
phâp luât. ThUc hiÇn nghiêm viÇc kê khai và kiêm soât viÇc kê khai tài san hang
nem dôi voi câc dôi tuçrng thuôc diÇn phâi kê khai theo dring tinh thân Chi thi sô

33-CTÆW, ngày O3lOl/2014 cûa Bç chinh fi ,è dôi tho4i giti'a nguoi dtmg dàu
câp üy, chinh quyèr, vôi nhân dân theo Quyét dinh sti 218-QEÆV/, ngày
I2ll2l20L3 cùa Bô Chinh fi (khôa )C) trên ttia ban tinh Hà Nam

2- Hoqt tlQog cüa IIDI\D, UBND c6 nhièu dôi môi, chât lugng, hiÇu lgc,
hiÇu quâ dugc nâng Iên

Lânh dpo, chi dao FIDND tinh tô chûc tôt Cugc bàu cü Eei biêu Quôc hôi và
dai biêu HEND câc câp nhiÇm lcÿ 2016-2021; thgc hiên kiên toàr câc chric danh
lânh ifeo IIDND, UBND câc câp theo quy ttinh; xây dpg Quy ché làm viÇc và
thlrc hiÇn nghiêm theo quy ché; tiép tgc chü trqng dôi moi, nâng cao hiÇu quà ho4t
tÎông cüa IDND câc câp thông qua nâng cao chât lugng câc § ho.p, câc cuQc tiép
xûc cü tri, câc cuQc giâm sât, nhât h nqi dung lcÿ hqp cüa Thuôrng û:Bc FDND, câc

ban, tô etai biêu và d?i biêu FDND tinh. Tfp üung dôn di5c, giarn sât viÇc thlrc hiÇn

câc Ngh! quyét cüa HDND tinh; xù lÿ kip thoi câc n§i dung phât sinh giüa 2 §
ho.p ilâm bâo hiÇu qua, ôrng Quy dinh; chi dpo giâi quyét ki.p thü câc n§i d*g,
vâ" aè liên quan tr.uc tiép iTén doi s6ng nhân dân, dugc nhièu cù tri quan tâm, tong
dô, tàng cuôrng yêu càu giâi tînh, chât vân, xâc dinh rô trâch nhiêm cüa câc co
guü, ban nganh liên quan Aê kip thoi dôn dôc thgc hiên.

* Tông két t0 narn.ttryc hiên Nehi quyét +e-NqÆrü cùa BO chinh ni vè chién lugc xây dung phlp lu$t dén nàm
2010 dinh huông dén nAm 2020; ss tét S nam thUc hiên Chl üi s6 +g-CfÆW cua BO chlnh tri vè"tàng cuùng s1r

lânh tlao cùa Dâng C6i vOi công tâc phông, ch6ng t§i ph4m tong ûnh hlnh môi"gÉn vôi so két 03 nàm thuc hiên Chi
Oi s6 tS-CTnW cüa Ban BI thu vè"tàng cuùng sç lânh tlao cùa Eâng A6i vOi công tâc tlàm bâo an ninh trgt t1r, an
toàn giao thông tluùng b§, tluùng sât, CuOng thùy nQi tlia và kùâc phpc ùn Éc giao thôngl'; tông két l0 nàm thlrc
hiçn Chl tni s6 tS-Cf/TW, ngày OT1ÀOOT cüa Bô Chtuh ti vè"sg lânh tt4o cüa Dâng ddi v6i cÉc co quan bào vê
phâp luât tong công tâc tlièu tra, xù lÿ câc vg ân và công tâc bâo vÇ Eâng';...
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Ltuh dpo công tâc chi dao ctièu hành cüa UBND tinh theo huong sâu sât,

quyét üçt, linh hoat, c6 trgng tâm, trgng diêm, dông thoi dâm bâo toàn diÇn, dông
bO, bâm sât nhiÇm W treng tâm, giâi phâp dièu hanh cüa Chinh phü, Ngh! quyét
D?i hQi Dang bô tinh mn tfrtr XfX, câc ngh! quyét, tét tuân cüa Tinh ùy, IDND và
câc Chuong binh, Dè ân, ké hoach dâ ban hành. Thuèrng >aryên tlôn dôc, kiêm tra
dê ti.p thü cho tÏinh huong, giâi phâp can tâp trung lânh d4o, chi d4o, thâo gô câc

kü6 kùàn, vuông mâc nhàm thUc hiên c6 hiÇu quâ câc mgc tiêu, ké ho4ch dè ra.

Tàng cuùng công trlc quan lÿ nhà nuôc trong linh v.uc dât dau, khai thâc kùoang

sfur, môi ffiè^g, quan lÿ doanh nghiêp,...; tich cgc chi d4o thpc hiÇn thi «tiêm vè
tSp tnrng, tich tu ruông dât phpc W thu hüt dàu fi san xuât nông nghiÇp t$p trung
trên dia ban tinh. Tfp tnrng chi d4o câi câch hanh chinh; tàng cuèrng dàu tu, xây
dUng nèn hanh chinh hiÇn clpi, chuyên nghiêp, phUc vU ttit nhât nguü dân và doanh
nghiêp; tàng cuèrng ky cuong, § luqt, nâng cao trilch nhiÇm cüa crân bQ, công
chûc, üên chric trong thUc thi công vU, nhât là tâch nhiêm nguoi ttung aar. Qr*
tâm chi «tpo công tâc dam bâo an sinh xâ hôi; chi ttpo nâng cao chât luqng hiÇu quà
công tlc tiép dân và giâi quyét don thu khiéu n4i, tô câo; nÉm tinh hinh, giâi quyét
kip thoi câc v{in dè phât sinh, bâo dâm ôn dinh tinh hinh an ninh chfnh t4, trât r.u

an toàn xâ hôi.

3- Hoçt tlQng cüa Mit tr$n Tô qu6c và câc tloàn thê nhân dân c6 nhièu
chuyên bién fich cgc

Chü trgng dôi môi, da dpng hoâ câc hinh thûc hryên tnryèn, vfn dsng doan
viên hQi viên và nhân dân dê nâng cao nhgn thric vè câc chü tnrong, ducrng lôi cüa
D*rg, chinh sâch, phâp luQt cüa Nhà nuôc. Quan tâm chàm lo dü sông vft chât,
tinh thân và bâo vÇ quyèn lqi ich hçrp phâp chinh tt,lre cho doàn viên, hQi viên,
nguùi lao dQng63.

MTTQ và câc doan thê chinh 4 xâ hQi tap trung hucmg vè co sô, dôi moi nQi
durrg hopt eÎQng, tâng cuèrng cüng co tô chüc, thu hrit két nap thêm hQi viÇn, rloan
viên moin.Çâ" pfrong trào, cuQc v4n dQng do MTTQ và câc doan thê phât rÏQng rtâ
tao su chuyên bién mgrh më vè nh?n thüc, hành dông và süc lan toâ trong Aoan
viên, hQi viên và câc târrg lop nhân dân, gôp phân quan trgng vào thgc friçn tfreng
lgi câc nhiÇm vu chfnh tri cüa dia phuong, don v!. Hopt dông giâm sât, phan biÇn
xâ h§i, tham gia xây dung Dârg, chinh quyà dugc triên khai thgc hiÇn và aan ai

6 Vfftq câc câp qich tù Quÿ "Vi nguùi nghèo" 
16 os xây dgng 537 nhà h§ nghèo vOi s6 tièn l3,3lE ry dèng; h6

trq !!à!n tlng quà tét cho 100% hO nghèo tren Cia ua, vci s'ti tièn-tren ro ry côog--.l,ien aoan Lao AO"g tiirf ,{d qù
6.184 lugt NLD; 40 chuyên xe và 560 vé xe cho Sng nh{ ve tét, hô trq xâÿ dwg 19 mâi âm .Ong aoàn. Éoà,.t"nh 

niên 
"éc 

câp h6 tq cho l?3 hô nghèo vôi s6 tièn t tÿ Aô"g...
" MTTQ câc câp tEtêp hq?, vfn tlsng 4.602 nguùi th* gu, s6 tô chüc thành viên cùa MT là 33 tô chfrc. Hôi Nôns
dâû ket ngp mÔi ttuoc l5-,03J,h§i üên; Hôi Phu nü tlnh t<ét nap mdr.3.992h0i üên; HOi CCB Unn Ét nAp^tiz.ieZ
h§i viên; Doàn Thanh niên két ngp môi 1.744 tloàn viên, thàrù lgp lt co sô Doàn trong DN ngoài nha nucc; LDLD
thành lfp môi 158 công tloàn co sô trong DN Ngoài nhà nuôc, téi n3p tluqc 3 1.549 Coan üen 

-
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vào nèn ni5p"; tich cpc thçc hiÇn nhiêm vU tham gia gôp ÿ xày dUng tlanp xây

dUng ctrinhluyèt ". it i d4o d chric thành công d4r hQi cüa câc h§i, doan thèl?

BDÂNHGÉCET]NG
1- Ifu tliêm, két quâ tlçt ilugc

Nüa nhiêm § qua, trong bôi câu:h côn nhièu kh6 kùtu, thâch thric, song

Dang bQ, chinh quyèn-và nhân dân trong tinh dâ <Ioan tét, qô tUc phgn dâu, gianh

nhiù két quâ quan trgng, toàn diÇn trên câc lTnlr v.uc. Kinh té duy ti ôn-dinh và tlat

tôc dô teoÊ mr*g ruo, Uiot quân Ll,43Yolnâm, cao hon so voi mQt-sô tirù trong

ktru vçc và binh quân chung cûa cârc nuôc. Co câu kinh té chuyên dich «tung

huong. Thu ngân sâch tàng cao. GRDP binh quân dàu nguü nàm 2018 uôc tT+t

53,9 triêu dànÿnguoi, gâp 1,27 lànso voi nàm 2015. Tâp trung lânh tt49, chi d4o

quyét liÇt triên-khai thgc hiÇn 9 nhiêm vu tqng tâm vè phât triên kinh té - xâ hôi:

San xuât nông nghiÇp c6 nhièu chuyên bién trong viÇc img dUng công nghiêp, công

nghÇ hiçn ttai vào san >nrât, nâng cao giâti gia tàrrg; chuong üinh xây dpg nông

thOn moi tiép tuc dugc dây mpnh và tt4t nhièu két quâ tich qrc. San >nrât công

nghiêp, hoat dông xuât khâu dpt ti5c d§ tàng truong menh. Thu hüt dàu tu dat két
quâ tôt, nfrât ta câc dg ân dàu tu nuôc ngoài. Thucrng m4i, dlch vrr tiép flrc c6 buôc
phât üiên ffifi, tao dông luc quan tr9ng cho phât triên kinh té và dô thi. He tâng
tinh té - xâ hQi dugc dàu tu c6 trgng tâm, tro. ng diêm, diÇn m4o dô thi, nông thôn
c6 ntrièu kùroi sÉc. Công trâc quy hoqch, quan lÿ quy hopch, bâo vÇ tai nguyên, môi
truong dugc chü ngng. Câc lTnh v.uc vàn hoâ - xâ hQi cô nhièu tién bQ, phUc vp tich
cçc nhiÇm vq chinh ü và dap ,mg nhu càu xâ hôi; an sinh xâ hQi duqc dam bâo
ir . i . .
ool song nguor dân dugc nâng lên. Qu6c phông, an ninh duo. c giü vüng và tàng
cuùng; câ,i câch tu phâp tÏet két quà tich cgc. An ninh chinh tri, trât t.u an toàn xâ
hôi ôn dinh.

Yiêc il5 chuc, ffiàn tùat, ttryc hie.n 3 khâu tîôt phâ, dqt t«it qü btrôc clàu: nèn
. A. ^san >nrât nông nghiêp ung dUng công nghÇ cao tùmg buôc dugc hinh thfuh; tÿ lÇ co

gioi hoâ, giâ üi san xuât trên I ha dâtcanh tâc tàngcao. Tÿ lÇ lao tÎông tong nông
nghiêp giam rô rÇt. Câi câch hành chinh dugc dây manh, treng tâm là câi câch thù
tçc hanh chirù, ttâp img tOt tron yêu càu cüa nguü dân và doanh nghiêp. Nàng lpc,
tnâch nhiêm ttQi ngü crtn bÇ, công chûc, viên chüc, nhât là crin bQ chü ch6t câc câp,
cac nganh, nguùi ttrmg dàu câp üy cÏang, chinh quyèn, co quan, don vi c6 nhièu
chuyên bién và nâng lên.

Công tâc xày dpg Dârg, chinh quyèn, MTTQ và câc doan thê c6 nhièu dôi
moi, ngày cang vüng mgnh; tfp trung lânh dpo, chi d4o, tô chüc triên khai, thgc
hiÇn nghiêm tuc, hiÇu quâ câc Nghi quyét Trung uong khoâ XII, ntrât Ê Nghi quyét

6' Trong 2 nàm 2016-2017, da tô chüc 3El cuQc giâm sât theo Quyét Ai*r 217 cùaBO Chlnh üi.Nàm 2018, MTTe
trh de tô chûc phàn biÇn d6i vôi Dy tnao ft Unn và Dy thào NQ Quy hoçch phât tiên du lich ttù dén nam 2030,-
tâm nhln tlên 2050. HQi Nông dân dràng kÿ phàn biên dU thào Chucmg rtnh "Ir,tôi xâ m§t sàn phârn" tlnh giai rloAn
2018-2023; TInh Doàn phân biÇn Dy thâo Tù dnh và Dy thào NQ phât triên thanh niên fiên ttia bàn tlnh.6lvflTQ dr ph6i hsp tô chüc 1.154 H§inghi tiép xûc cù tri v6i AS.SSZ luqt c6q b§, drng viên nhân dân tham du,
tl6ng gôp 4.850 ÿ kién xây dung ttàng vè thlrc hien Nghi quyét rw+ kùoâ XII gÉn v6i thfic hiÇn chi thi os cria tio
Chlnh Ei.
6? DAi hoi Hoi Phu ntt, CUu chién binh, Công doàn tlnh, Doàn Thanh niên, H§i Chtt thfp dô dnh ....
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Trung uong 4 khoâ )il vè xây dpg, chinh cÎôn Dang gàn voi thgc hiÇn Chi thi sô
05 cua Bô Chinh tri 't è dây manh hqc tâp và làm theo tu tu-rg, dpo dric, phong
câch Hô Chi Minh; Nghi quyét Trung uong 6 ktroâ XII vè dôi moi, sâp xép t6 chrié
b§ mây cüa hÇ th6ng chinh tri tinh ggn, hopt ttông hiÇu lgc, hiÇu quâ. Phuong thric
lânh d4o, chi d4o cüa câp uÿ, chinh quyèn c6 nhièu dôi moi, sâu sât co sô, quyét
liêt, ki.p thü, chü tr-ong dén chât lugng, hiÇu quâ.

2- Tôn tçi, hçn ché và nguyên nhân

2,1- Tàn tgï, hgn ché
* Vè lanh dqo, chi dqo thçc hiên nhiêm vu phdt triên kinh té - xd hQi:

Trong lenh d4o, chi d+o fiên khai thgc hiÇn câc nghi quyét chuyên dè, nhiçm vg
phat tién kinh té, mQt sô chuong tinh, dè ân tro. ng tâm két quâ chua det mpc tiêu dè
ra, tién dô côn châm so voi yêu càu.

- MOt siS chi tiêu chü yéu vè phât triên tintr té - xâ hQi cèn dpt thâp, k*r6 hoan
ttrhh mpc tiêu Nghi quyét Dei hôi dè ra @ü" déu cao ntuit thi dén nàm 2020 côn
6 chï tiêu së không dqù rfrru thu nhAp binh quân dâu nguoi; nàng suât lao dông;
tàng truong binh quân vè nông, tâm nghiÇp, thuÿ san; ty lÇ curn công nehiêp - tiêu
thü công nehiêp cô hÇ thting xü lÿ nuôc thâi t$p tnrng,...

. - SÉ lugng câc dg rin thu hüt dâu tu thuQc r.rganh công nehiÇp hô trq, ché
biên, chê t4o sü dUng công 

"ghe 
cao, thiêt bi tiên tiên, hiÇn d4i, c6 thuong hiÇu cèn

(t, dac biêt là công nehiêp ché biérr, ché tao.

- Tién dQ diu hr xây dung he Èrg, thu hüt.dàu tu vào mQt sti kh,, công
nghiêp; tién dô itàu tu câc dich-vu hô.trq pnat triên doanh nehiÇp (nhà,ô côn§
nhôn, chuyên gia, logistics...) ghâ-; tiên ilQ thlrc,hiÇn dU an cüa mQt sô doanh
nghiêp côn chfm so voi cam kêt. Hiçu quâ 9an xuât kinh doanh cüa mQt sô d1r an
tlâu tu chua cao, mric il6ng g6p ngân sâch thâp.

- fét quâ thlrc hiÇn câc chuong trinh, dè ân cu thê hoâ phât triên nông
nghiÇp côn hpn ché. fién dô thUc hiên dè rân phât trién chàn nuôi bô süa chua d?t so

vôi mpc tiêu và chi tiêu hang nàm câ vè tông dan và san lugng süa; chi tiêu dan bè
thiJ chât tugng cao, dàn dê chua dat ké ho4ch; viÇc triên ktrai mô hinh san xuât nô.rg

sân s4ch làm vÇ tinh liên két san xuât, tiêu thg san phâm châm so voi yêu càu; viÇc

rmg dUng câc tién bQ trtroa hqc kÿ thuât công nghê cao, công nghê moi vào san >nrât

nông nghiÇp cèn rât har, rh,5; chua cô liên tét ctruôi chf,t chë, tTëc biêt yéu ô k*râu

ché bién, tiêu thp san phâm. ViÇc triên ktrai, cg thê hoâ Quy ho4ch phât triên nông
nghiêp tinh vào quy hopch chi tiét vung huyÇn, xâ chfm.

- Tàng ûuông thuorg m4i, dlch W côn chua tuong xring voi tièm nfog, chua
t4o dugc chuyên bién rô nét trong chuyên dich co câu kinh té chung cüa tinh. Câc

dU an tro.ng diêm dè thUc hiÇn mgc tiêu dua Hà Nam trô thanh trung tâm dich vU

chât luqng cao câp vrng vè y té, giâo dpc tién dô chêm, nhièu kh6 khàn nây sinh.

- Công tâo giâi ph6ng mflt bàng, thi công, giai ngân mQt s6 dU an châm; ng
ttqng xây dpg co ban côn lon; giâi quyét vân aè O ntriêm môi üuùng, ntrât U O

nhiêm lmr v.uc sông NhuÇ - sông Dây, ktru vgc Tây Dây, môi ürrong nông thôn,
khu, cgm công nghiêp và lang nghè.... côn chua hiÇu quà.



19

- Chât lugng ho4t d§ng mqt s6 finh vUc vàn hôa - xâ hÔi côn h4n ché. Nguy

co mât re rf* gl;;;à, ,frUr"pfra- côn cao. Công tac phqn luàng h9c sinh sau tôt

nghiêp THCS chuyên bién châm. Chât tugrg. dao t4o nghè chua ttln rme ttryOc nhy

|t* naOi;À d"*i nghiêp chua thuc hiên aàv a,i câc quy ilinh vè bâo hiêm y té,

bâo hiêm tfrât ngtriçp cho nguoi lao dQng.

- ThUc hiên câi câch hanh chinh, nhât H thü tpc hanh chinh cô mét côn chua

iTâp tmg yêu càu nhiÇm vg trong tinh hinh moi; môt sô chi tiêu, mgc tiêu vè câi

caôn nann chinh côn chua dat yêu càu. Chât luo-trg dQi ngü ctân bÔ, tinh chuyên

nghiêp trong thgc thi công vg côn cô mflt hæ ché.

* Ldnh clqo, chi dqo công tdc xay &mg Dàng, xay dqilrg hÇ thiing chinh tri:

- Công tâc tuyên truyèn, giâo dpc, vfn d§ng can bQ, tlang viên và rùân dân;

nÉm tât au tuân xâ hQi cô lüc, cô viÇc chua kip thü. Công tac tông két ttrlrc tiên,

nghiên ctnr lÿ l,uân -tên câc linh v.uc côn han ché. Viêc itinh hucrng du lufn xâ hÔi

t rO. nhüng vâ" eè phric tap, büc xric, moi phât sinh cô lüc chua ki.p thü; dâu

tranh, phan bâc quan diém sai trâi cüa câc thé lUc thù ttich c6 viÇc chua chü dQng.

- Thlrc hiÇn sâp *.p tô chüc bQ mây, xây dpg Dè ân vi tri üêc làm cac câp tién

dq, két quâ con chua dap ung yêu càu. ViÇc thUc hiên luân chuyên cân bq, chât

lugnB quy hoach can bô c6 mf,t côn han ché. Công trâc dào t+o, bài duông crân bô

c6 truèrng hqp chua gàn voi yêu càu, nhiêm vu dang dâm nhân; quy ho4ch, bô
nhiêm cân bô và gioi thiêu can bô img cü c6 tuùng hqp càn chua tlâm bâo tiêu
chuân theo quy dinh. Nàng lgc lânh d4o, süc chién dâu cüa mQt siS tô chric co sô

ttang và m§t bq phên tlang viên côn yéu; chât lugng sinh hopt côn hgn ché; công tâc
phât fiên dang viên ô dia ban nông thôn, phât triên thng viên, tô chric tlang tong
doantr nghiÇp côn gflp n]rièu khô lûtu.

- Công trlc kiêm fta, grâ.m sât, ky luet ttang tét qua c6 m{t côn hqn ché, hiÇu qua

chtra cao. Lânh d4o, chi tÎ+o kiêm tra, giâm sât ô mQt sti câp üy, tô chirc tÎ*g c6 nQi

dung côn dan trâi, hiÇu quâ chua cao, chua sât vôi yêu càu nhiÇm vu và tinh hinh
thuc té cüa dia phuong, iton v!. ViÇc kiêm m, grâm sât dôi voi tô chric ttang và dang
viên, nhât h nguùi dung dau câp uÿ, co qwm, don ,i, can bô diÇn câp ùy quan 1ÿ côn
chua nhièu. Viêc dôn d6c thyc hiÇn két tuan sau kiêm tra; khâc phuc nhting tàn t4i,
han ché cTâ chi ra sau kiêm tra, giâm sât côn han ché.

- Công tac dân v4n cüa chinh quyèn, viÇc thpc hiÇn quy cné aan chü ô co sô
chât luqng, hiêu quâ côn han ché; ntrât U công tâc phôi hçrp tong giâi quyét câc vg
viÇc phric t4p, nhüng vân Aè Uric xüc cüa nhân dân c6 lüc thiéu kip thü, c6 noi
chua ch{t chê. Hopt dông cüa MTTQ và câc tloan thê chinh fi xâ hQi cèn chua c6
nhièu dôi moi; giâm sât và phan biên xâ hôi hiêu quà côn chua rô nét. Công trâc

tuyên tnryèn, tâp hçp doan viên, hQi viên tich cgc tham gia thgc hiÇn câc rùiÇm vU
chinh hi, câc phong trào thi dua cüa doàur, hqi, dia phuong két quâ côn h4n ché.

* Lônh ilqo, chî ilqo công tdc quôc phông, an ninh, nQi chinh:

- Công tâc nâm tinh hinh an ninh chinh d, trât Ç an toàur xâ hQi c6 hic, cô
noi côn chua kip thoi; chi tlpo giâi quyét m§t sô vU viÇc, vU an tharn nhüng côn
chua quyét üÇt, hiêu quâ chua cao, xü tÿ mQt sô vU viÇc phüc t4p liên quan dén an
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ninh nông thôn, *, 
"inh 

tôn giâo c6 lüc, cô viÇc côn chua sâu, chua kip thü. Công
trâc phông ngtra, dâu tranh voi m§t st5 toai tQi pham cô mflt côn hpn .t ti. Viêr tfrul
hiên c.ac quy dinh cüa phâp lu$t vè bâo vÇ bi mflt nhà nuôc ta mOt sô Aia phuong,
m§t sô sô, ban, nganh chua nghiêm tuc, chua dam bâo. Tinh hinh tÇi ph4m, ûêt t.u
an toàur giao thông, fiAt t.u công cQng và tÇ n4n xâ hQi c6 thü diém côn diên bién
phüc t4p.

- Met sô tét luQn thanh tra chua cli sâu làm rô tâch nhiÇm cüa tQp thê, câ
nhân vi phpm; kién nghi viÇc süa Aôi ntrrng bât cflp cüa co ché chinh sàch trong
mQt s6 Hnh vgc côn hqn ché, chü yéu tâp ûung vào xü lÿ kinh té. Tinh hinh khié;
n4i, tô.câo trên dia ban tinh tièm ân diên bién phüc t4p, nhât h ô nhüng dia phuong
c6 nhièu du ân phâi thu trôi Aât.

2.2- Nguyên nhân cûa tàn Qi, hçn ché:
* Ngrryên nhôn khdch quan:

- Kinh é thé gioi và trong nuôc, grâ cà h*g h6a cô nhièu bién dQng; thùi
tiét, dich bÇnh diên bién phüc tpp, kh6 luong.

- Nguèn vôn ngân sâch nhà nuôc hô nq Aa" tu phat tiên con h4n ché, tong k*ri
nhu câu v5n cua dnh dé phUc W công tâc GPMB, dàu tu hA tàg khung, hô tg co ch,i
chinh sâch cr:a finh rât lorl. MOt siS chü truong, chinh sâch cüa tinh dang tô chric
fiên ktrai thUc hiên là ntrüne vân Aè môi, chua c6 quy dinh, huong dân cç thê cüa
Trung uong (tîch ty ruông diit; tu nhân hôa dich ry công;...).

; Câc q.ry ttinh chinh sâch, phâp luft tên.câc lintr vgc cüa ttgi s6ng kinh té - xâ
hQi thuong nryên thay dôi, c6 nôi ûrng chua dè"g bô, thiéu qr thê, chua phù hqp voi
thgc té, gây kh6 lüàn cho tô chrîc thlrc hiên, nhu chinh sâch, phâp luât cua Nhà nuôc
vè ôât dai, fn dung; mQt sô vàn ban, quy dinh nganh dgc cüa câc bô, nganh Trung
uong vè công tâc tô chüc can bQ Qiêu chün ch{tc danh, tiêu chün ngqch,..),...

- Do <fëc diêm tg nhiên vè Aât dai, thô nhuông cüa tinh nhu diÇn tich dât
nông nghiêp nhô lê, manh mrin; dièu kiên ttrô ntruOng không thuân lgi, nguôn
nuôc câc dông sông anh huong lon bôi ô nhiêm trong khu vgc, nhât h ü Hà
NQi, nên khô khàn trong t4o vùng san xuât nông nghiÇp tap trung dü lôn dê tao
ktrôi luçmg san pham hang hoâ lon, ôn d!nh, c6 chât luqng cao, ânh huong dén
viÇc thu hüt câc doanh nhiêp dàu tu lon vè hên két chuôi, sfur xuât, ctré Uién;
dac diêm dla tâng yéu gây kh6 khàn trong thu hüt doanh nehiêp công nghiêp
ché t4o cô dô chinh xâc cao,...

- Tông csc Thông kê chpm công bô câc chi tiêu vè phât triên kinh té - xâ
hôi do vfy làm han ché trong viêc lugng hoâ câc mgc tiêu cüa tinh.

* Nguyên nhôn chû quan:

- Công tâc lânh d4o, chi dpo cüa câc câp uÿ tlang cô lüc, c6 viÇc chua trqng
târn, quyét üêil Lânh d4o, chi dpo quan triêt, tô chüc thgc hiÇn Nghi quyét, chü
ûuong, két tuan cüa Tinh uÿ, Ban Thuong vU Tinh üy, Thuèrng trgc Tinh üy cüa

môt sô câp uÿ, ô môt sii Aia phuong, don vi côn chua sât sao, quyét üêt; thuc hiên
chuong tinh hành dông cüa Tinh uÿ thyc hiÇn câc Nghi quyét Trung uong khoâ
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KI, thlrc hiÇn câc khâu «tQt phâ dugc xâc dlnh t4i Nghi quyét Eai hôi Dang bô tinh
lân thi )ilX két quâ chua rô nét, cèn nQi dung chua dâm bâo üén dq. Công tric chi
tï4o, dièu hành cüa câc câp, câc ngà,nh, chinh quyèn co sô côn c6 mflt h4n ché,

chua thlrc sg hiÇu quâ.

- ViÇc thuc hiÇn quy ché tàm viÇc cüa câp uÿ, tô chric dang c6 nQi dung, c6
thùi diêm côn hpn ché. Cho chü truong, tham mrru cho chü tnrong thpc hiÇn mQt

s6 aU ân, công trinh teng diêm cô mflt côn h4n ché, chua dâm bâo dung thfun
qryèn theo quy dinh.

Trong lânh d4o, chi d4o thgc hiÇn nhiÇm vp phât fiên kinh té, üçc tTôn di5c,

kiêm tra thyc hiÇn m§t s6 aU ân lôn, trgng itiêm cô lüc, cô viÇc chua sâu sât, quyét
liÇt; tong qurl trinh thuc hiên thu hüt dàu tu, do khuyén ktrich doanh nghiÇp nên

môt s6 quy trinh, thü tu" tlâu tu chua dam bâo dày dü, chua quan tâm dung mric
dén viÇc thâm tlinh nàng lgc cüa nhà ifâu tu.

- Nàng lgc tô chûc, thUc hiên, tâch nhiçm cua m-ôt si5 nguùi tt -g dâu câp ufl
chinh quyên, lânh d4o m9t si5 dia phucmg, don v! côn cô mflt her, .hi5, chua ttâp rmg

^ À r .^ . .r r r l ryêu câu nhiêm vg ûong tinh hinh moi. Mqt sô nguoi tturrg dâu côn chua srât üÇc,
thiéu quyét [Ç! chua chü ctQng, linh ho4t tong lântr tt4o, chi dAo thrc hiên nhiêm vU

dugc giao, nfrât n Côi voi câc ntriÇm 4r, chü üuong moi, k*r6. Môt s6 tôn tai, har, .h,i
tên mQt sô tintr Wc dâ duo. c chi ra, rut kinh nghiÇm song chua dugc t$p ûung lântr

dao, chi d4o, thlrc hiÇn câc giâi phâp ktrâc phuc, giâi quÉ mQt câch hiÇu qua.

- Công tac tham mrru cho câp uÿ trong lânh d4o, chi d4o kiêm tra, so, tông
két thuc hiÇn câc nghi quyét chuyên dè, câc chü truong, két luân cüa câp uÿ;
tham mrnr giüp câp uÿ quyét dinh, xù lÿ, giâi quyét nhting lû6 ldltu, wong mâc

này sinh üong lânh d4o, chi dao thlrc hiÇn m§t sô vâ" Aè moi vè phât fiên kinh é -
xâ hQi cùa mQt s6 câp uÿ, ban, sô, ngành côn thiéu chü d§ng, chua kip thùi, chât
luqng tham mlru côn h4n ché, hiÇu quâ chua cao.

- Công tâc phôi hqp gliia câc câp,câc ngantr, dla phuong câc don v! tong tiên
kfiai, tô chric thgc hiÇn mqt sô ntriêm vq côn chua ki.p thoi, chua chët chë, linh hoet,

hiÇu qua; con tinh têng chtra phân dinh rô ffich nhiÇm trong thyc hiÇn m-ôt sô nhiÇm

w quan lÿ nhà nuôc glüa câp voi câp, câp voi dla phuong, don vi. Két qua thpc hiÇn

citi câchhành chinh, nfrât U vè ttni tpc hanh chinh côn chua tt"âp rmg yêu càu nhiêm
vu dët ra; mQt s6 chi tiêu, mgc tiêu vè cëi cérchhành chinh tÎ+t thâp.

- Tô chric bô mây cüa hÇ ttôrg chinh ti ,âr, côn càng kèrlt chric nàng nhiêm
r ^. t

w o mqr so co qwm, don vi cèn chông chéo, ho4t d§ng kém hiÇu lUc, hiÇu qua. Trinh
dQ, nàng [yc, tâch nhiÇm cüa mQt bq phân can bQ, công chûc, üên chric chua dap

L r .^
rmg yeu cau nmçm vu.

- Công tâc dg bâo c6 mf,t chua sât tinh hinh, mQt sô chi tiêu nhiêm vU dflt ra
thiéu dièu kiÇn dâm bâo c6 tinh khâ thi, chua dg tinh dU bâo dugc yéu tô tac dQng

dén thlrc hiÇn chi tiêu, mgc tiêu do ktrâch quan. CU thê nhu viêc xây dpg mgc tiêu
ptlit fiên kinh té - xâ hôi dga tên sô uôc do Csc thông kê tinh chua sât voi sô tiêu
do Tông cpc Ttr6ng kê công bt5 nên dân eén sai sô.
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PHAI.I Uftf FIel
purloltc HtIû[c, MUC tÉu, N !M YU, cIAr puÂp

rReNc rÂrvr nrTa xmpnn rÿ côx 4l oÊ noÀx rHÀtH
NcHI quvÉ-r Dâr HQr oÂxc B0 TiNH r,Àx rnt-rxD(

Nhimg nàm toi, bên canh nhü'ng yéu tô thuân lqi: Dang, Chinh phü dép tgc

c6 nhièu ch,ü trrcmg, co ché, chinh sâch thâo gô kh6ld1àn, thüc dây phât triên kinh
té; dU bâo kinh té trong nuôc, frong tinh tiép tuc tàng truoïrg ôn dinh,...; dg bâo côn

nhièu kù6 kùàn, yéu tO ttrO luùng tac dQng dén két quâ thçc hiÇn Ngh! quyét nhu:

tinh hinh an ninh chinh fr, kinh té tfré gioi, kfiu vgc và trong nuôc côn nhièu bién

dông, tièm ân nhièu yéu tô kü6 luong; süc canh tranh cüa nèn nnfr té cèn thâp

trong ktri chü nghÏa bào hô thuong mpi c6 xu huong gia tàng; nguèn lçc dàu tu
phât triên, nhât tà vôn dàu tu công cèn ktrô khàn; bién dôi khf hfu, thai tiét, dlch
bênh diën bién ktr6 luorg; két quâ nüa nhiÇm ky thuc hiÇn Nghi quyét Dai hçi Dai
biêu tinh mn tfli )(IX c6 mQt sô chi tiêu chü yéu dat thâp. Do d6, nhiêm vg d{t ra
Aôi voi toan Dang b§ tong nüa nhiÇm § côn lai rât nëng nè, dèi hôi câc câp, câc
nganh tong toan tinh nô lgc, chü dQng, linh ho4t, silng tpo, t$p tnmg cao dQ phân

dâu thçc hiên ttit mQt sô nhiêm w, grâi phâp treng tâm sau:

I- Phuong hutfng, mgc tiêu

1- Phuong huông

Kiên dinh phuong huông, mçc tiêu ilâ dugc xâc dinh trong Nghi quyét Oai
hQi Dang b9 tinh lân thü XIX. Dô là, tiép tgc aôi mOi phuong thüc lânh d4o cùa

Dâng, doan két, nâng cao nàng lgc lânh d4o, srlc chién dâu cüa tô chüc dang và
tlang viên, vôi quan diêm ôn dinh là tièn Cè, Aôi môi là dông tpc phât triên, phât

triên là mgc tiêu, nèn tang và then ch6t dê giâi quyét mqi vân dè; tàne cuùng
hiÇu lyc, hiÇu quâ cüa chinh quyèn; Aôi mOi nQi dung, phuong thüc ho4t itông
cüa M{t trên Tô quiSc và câc doàn thê, phât huy t6t quyèn làm chü cüa nhân dân,
tàng cuôrng ktrôi ctpi doàn két toan dtu. Dôi moi itinh hüong dàu tu và mô hinh
tàng truong, treng tâm là công nghiêp h6a nông nghiêp; mô rQng liên két, chü
dông, tich cgc hôi nhâp qutic té, khai thâc tiSi da mgi tièm otorg, lqi thé dê nâng
cao chât luqîg và süc canh tranh nèn kinh té. pnat triên toan diÇn lÏnh vyc vàn
h6a - xâ hQi, nâng cao chât lugng nguàn nhân lgc, ctây manh ring dUng khoa hgc
công nghê, dâm bâo môi truùng, ân sinh xâ hQi, câi thiÇn dùi sông nhân dân,
nhât là dân cu nông thôn.

Tàng cuèrng, giü vüng ôn dinh qui5c phông - an ninh; t4o chuyên bién tich cgc
vè trât tu, m toàur xâ hQi. Dây manh câi câch hành chinh, câi câch tu phâp, phông
chting tham üüng, lâng phi, xây dgng tinh Hà Nam phât triên nhanh và bèn vüng.

2- Mqtc tiêu

Phân dâu dat và vuqt câc mgc tiêu chü yéu theo Nghi quyét Dai hôi Dâng bQ
tinh lân thü XIX dâ dè ra (Phy lltc 1 kèm theo).
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II- Nhürg nhiÇm vg trgng tâm

1- Vè phtrtt fiên kinh é
I.I. Diiy mqnh công nghiçp hôa nông nghiÇp theo huông hiên èlqi; tôp

trung phét ffiën san ntét nâng cao thu nhrâp cho nông dân.

Chi tï+o thuc hiên c6 hiÇu quâ Két lufln sô ï}-I<LÏJ, ngày 20t612018 cûa
Ban Thuèmg vu Tinh üy vè két quâ gitia nhiÇm tcÿ thuc hiÇn Ngh! quyét s6 OS-

NQÆU cua Tinh üy vè dây mqnh công nghiêp hoâ nông nghiêp, tao dôt phâ phât
triên nhanh, bèn vüng nông nghiêp, nông thôn tinh giai dogn 2016-2025, dinh
huong dén nàm 2035. Chü trgng cU thê hôa Quy ho4ch phft ftiên nông nghiÇp tinh
phù hqp voi iÏièu kiÇn thlrc té cüa ttmg dia phuong theo huong quy hoqch vung san

xuât Ct lon vè diÇn tich dê tao ktrôi tuqng san phâm hung hoâ; dây mqnh thu hüt
ctàu tu và thgc hiÇn câc co ché, chinh sâch phât triên chuôi Hên két giâ ti trong tât
câc cârc lînh v.uc: tràng trgt, chàn nuôi. Chü trgng lpa chgn mQt si5 giông cây trông,
vft nuôi d{c sân, cô giâfi kinh té, phù hçp voi trrrg vung dê phât triên. Tfp trung
th6o gü kü6 lûàn, dây nhanh tién dô DU rân Trang tr4i chàn nuôi bô stia cüa Công
ty Vinamilk tai xâ Thanh Nguyên. Phât triên chàn nuôi lgn ôn «Tirür; dây manh phât
niên chàn nuôi bô stia, bô thit, bô sinh san và ctan gia càm. Phân dâu dén 2020, quy
mô dan lgrr d4t 500 nghin con, sân lugng thiJ lqï hoi >«rât chuông û4t 74.060 tân;
tÏan gra cam d4t 7 ,2 frÇucon, sân lugng gia càm hoi xuât chuông ilat 18.400 ûân.

Huy dQng mgi nguôn lUc tiép tpc thUc hiên hiêu qua Chuong û:inh xây dpg
nông thôn moi; chü trgng câc tiêu chi vè câi thiÇn môi trucrng sông, nâng cao thu nhâp
cho nguôi dân. Phân Aâu Aén nâm2020, 6 huyÇn, thanh phô và IOO% sô xâ toan tinh
ttet chuân nông thôn môi, vugt mgc tiêu DAi hôi.

1.2. Dlty tri tiic il| tdng truong cao cùa ngành công nghiÇp, tQp trung phat
trién msnh công nghiQp hô trq, công nghiQp ché btén, ché tqo

T4p trung chï d4o thgc hiÇn Két luân sO 8Z-KLÆU, ngày 3}t5t2}l8 cüa Ban
Thuong vU Tinh üy vè két quâ giiia nhiÇm § thgc hiÇn Nghi quyét siS O+ cua Tinh
üy vè dây manh phât triên công nghiÇp hô trg, ché bién, ché t4o, tpo nèn tang phât
triên công nghiêp voi tôc dQ cao và bèn vüng giai doan 2016-2025.

ThUc hiÇn hiÇu quâ chuong üinh nâng cao nàng lyc c4nh tanh câp tinh,
chuong trinh hô rq doanh nghiêp vtra và nhô giai doan 2016-2020. Tiép tuc itôi
moi, nâng cao hiÇu quâ công tâc xüc tién, thu hüt dàu ff; lUa chgn, tiép nhQn câc

dU an dàu tu dam bâo tlmg câc dinh huong cùa tinh. Hoan thanh giâi ph6ng mët
bàrrg, hoan chinh hÇ thông hp tàng, dich vu dê thu hüt dàu il vào câc khu công
nghiÇp theo quy hoach; phân dâu dén nâm 2020: lâp dày l}O%Khu công nghiêp
Hôa Mpc, Khu công nghiêp Châu Scrn, Khu công nghiÇp Dàng Vàn Itr (giai doAn D.
Triên k*rai mô rQng câc KCN Eàng Vàn I, III, fV; tÎâu tu KCN Thâi Hà; xây dgng
KCN Thanh Liêm...

Ôn dinh công suât xi màng theo quy ho4ch, công suât khai thâc dâ Aê Aam

bâo môi ffihg; phât triên hçp 1ÿ vè quy mô, công suât câc san phàm công
nehiêp vât liêu xây dpg không nung, câu kiÇn bê tông. Duy ti phât triên hng
nghè và chü trqng xù lÿ ô nhiêm môi truùng lang nghè.
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ThUc hiÇn nghiêm tuc 10 cam két cüa tinh dôi voi nhà Aau tu. Don gian hôa

thü tpc hành chinh trong thu hüt dàu tu, dâm bâo môi truùng dàu tu thông thoâng,

minh bAch. Tiép tpc sâp xép, dôi môi, cô phân h6a doanh nghiêp nhà nu6c, tu
nhân hôa dich vg công, xâ hQi h6a... dê nâng cao hiÇu quâ ho4t dqng cüa doanh

nghiêp.

1.3. Thu hüt, phdt trtén mqnh cdc lînh vçc thuong mqt, dich vtt

Tap tung chi d+o thUc hiÇn fét Uân s6 97-KLÆU, ngày l7l7t20l8 cüa Ban

Thuong 4r Tinh üy vè tét qua giüa nhiÇm lcÿ thuc hiÇn Nghi quyét sti OZ-NqrtU c,ia

Tinh uÿ vè dây -arrh phât fiên thuorg mai - dich vU, treng tâm là dich vU chât lugng
caa câpvung vè y té, dao t4o nguèn nhfu luc và du llch eiai doan 2016-2025.

Tiép tpc tqo câc tlièu kiÇn thuan lgi, thâo gô khô khàn, dôn d6c tién itô câc {r
an trgng ctiêm cüa tinh vè thuong mpi dlch vq, nhât là câc dU rln t4i Khu Y té chât

lugng cao, Ktru Epi hgc Nam Cao, Khu Du lich Tam Chüc. Tich cgc thu hüt, t4o

co ché chinh sâch thuân lqi thu hüt câc dU tin khu thuong mai, dich vu cao câp,

khu du l!ch, khu nghi duô'ng, câc bênh viÇn, brrong dai hqc trong và ngoài
nu6c,... vè Aàu tu t?i tinh.

T4o mgi dièu kiçn thuen lqi cho hopt ttQng cüa câc ngân hàtg, câc tô chric
tin dgng trên dia ban tinh. Tpp trung dàu tu tin dlrng vào câc linh 4rc sân xuât,
lintr 4rc mr tiên theo chi d4o cüa Ngân hang nhà nuôc và câc Nghi quyét chuyên
dè cüa tinh. Nâng cao chât luqng ho4t dông thông tin truyèn thông,.vfn tai, diÇn,

nuôc phuc w t6t câc nhu càu da dang cüa công tâc quan lÿ, san xuât và dùi sông
nhân dân. Thu hüt và tao dièu kiên thuan lqi phât triên nhà ô và câc ttriét ché y té,
giâo dpc dâp tmg nhu càu cüa công nhân t4i câc khu công nghiÇp.

1.4. Tdng cuàng quàn lÿ nguàn thu, chéng thtit thu

Tgp tung quan lÿ hiÇu quâ nguôn thu, chông thât thu, nhât h üong mgt sti
linh vgc nhu kürorâng sâr, xàng dàu, thué thu nhAp doanh nghiçp, chuyên giâ...,
hen ché ng dgng ngfur sâch; thuong xuyên rà soât câc co sô, càn cü thu Oê Aièu
chinh kip thü phù hqp. Thuc hiÇn dàng b9 câc chinh sâch nhàn khai thâc hiÇu
quâ nguàn thu tu câc linh v.uc kinh té di dôi vôi viÇc teo dièu kiên thuen lqi cho
câc doanh nghiÇp d6ng gôp nhièu cho ngân sâch dê nuôi duông nguôn thu. Dén
z}z},thu cân dôi ngân sâch nhà nuôc trên dia ban phân dâu itat 8.200 +8.500 fÿ
tfàng; dâm bâo mgc tiêu cân tlôi thu chi ngân sâch.

ThUc hiÇn nghiêm quy dinh trong chi tiêu ngân sâch, sü dgng ttung mgc dich,
thuc hanh tiét kiÇm chông lâng phi. Tung bu6c co câu lpi chi ngtur sâch nhà nuôc
theo huong tàng ty trçng chi dàu tu hçp lÿ, giàm ÿ trgng chi thuùng xuyên gân

,. rrl . ,.vdi dôi môi manh më khu ruc dich vU sU nghiÇp công.

1.5. Nông cao hiQu nA, niA quà quàn lÿ nhà ruôc trong lînhyrc dét cîai,

lchoâng sân, môi truàng.

Tâp tnrng xây d1mg co sô dü liÇu dât dai, thlrc hiÇn câc giâi phâp dê giâi
quyét c6 hiÇu quâ vân dè xü lÿ râcthâi, chât thài chàn nuôi, môi truong khr, .1r*
công nghiÇp, kiêm soât t<trôi lugng ktroâng san khai thâc..., dây nhanh dén dQ tfirc
hiên Dè tân giâm thiêu ô nhiêm môi truùng Tây Dây. Tàng cuôrng kiêm üa, kip thoi
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phât hiÇn, xü lÿ câc truèrng hqp vi pham. Quan lÿ, kiêm soât ch{t chë viÇc khai
thâc tai nguyên, khoang sân; thpc hiÇn viÇc câp phép khai thâc tài nguyên,
khoâng san dung thâm quyèn, binh tU, thü tpc theo quy dinh.

1.6. Tiép tqc cüng c6 phât triên dàng bq hç thông tét câu he târrg kinh té xâ
hôi. Dây nhanh tôc tÎô dô thi hôa, xây dUng dô thi theo huong vàn minh, hiÇn d4i.
Tfp tung GPMB, ttây nhanh tién dô thi công, giai ngân câc d1r ân, dëc biÇt là dU

ân lôn, du an hoan thanh trong giai itoqn déin 2020. Tiép tuc dày nhanh chuong
fiinh phât triên thanh ptrti fnt Lÿ, thgc hiÇn câc nQi dung chi tlpo tei Két lufn sô

93-KL/TU, ngày 2516/2018 cüa Ban Thuong vu Tinh üy vè két quâ giüa nhiÇm
kÿ thuc hiÇn Nghi quyét sô oe-Nqm;, ngày 3ot6t2oL6 cüa Tinh uÿ vè xây dpg
và phât triên thanh phô Phü Lÿ dén nàm 2020, tam nnin dén nàm 2030. phân dâu
nàm 2018 thành pnO ffui Lÿ duqc công nhân là dô th! loai II; dén 2020, ty lÇ

iÎô thi h6a tlat 40yo, diÇn tich nhà ô binh quân toan tinh d4t27 m2lnguùi.

Huy dQng và sù dung hiÇu quâ câc nguàn lgc cho dàu tu phât triên. Tàng
cuùng xâ hôi hôa, huy dông câc nguôn viSn dàu tu ngoà,i ngfui sâch, thgc hiÇn tla
dang hôa câc hinh thüc dàu tu. Tô chûc thlrc hiÇn Ké ho4ch itàu tu công trung fun
dâm bâo hiÇu quâ, tT.rng quy dinh. Tàng cuùng quan lÿ dàu tu ü ngân sâch nhà
nuôc, khâc phuc tinh tr.ang dàu tu kém hiÇu quâ, dàlr trâi, thât thoât, lâng phi, châm
tién dq. Chü tgng công t6c quy hopch và quan lÿ quy ho4ch, ttâm bâo phât tiên
bèn üing, lâu dài.

1.7. Ilè cài cdch hanh chinh

Tiép tuc lânh <1Ao chi d4o thgc hiÇn cô hiêu qua Nghi quÉ sO OA-Nqm-1, ngày

23t9t2016 cua Tirür üy, Két han sô 96-KLÆU, ngày O9/7l2Ol8 cüa Ban Thuong vg
Tinh uÿ vè kiém diêm giüa nhiÇm ky thuc hiÇn Nghi quÉ s6 OS-Nqml cüa Tinh
üy, phân aâu noan thành vugt mric câc chi tiêu dè ra; to.ng tâm là câi câch thü tUc

hành chinh, nâng cao chât lugng và tâch nhiêm can bQ, công chüc tong thgc thi
rùiêm qr, công vU, nhât h üach nhiêm n$roi ttrmg dâu. Ea dang hôa công tr[c tuyên

tn yên vè câi câch hành chinh. Tàng cuèrng công téc thantr ta, kiêm tra, grâm sât, t.rr

kiêm fta dôi vot cép co quan, don v!, ttla phuong. Tiép tuc vân hành hiÇu qua Tnurg
tâm l{tuh chinh công cua tinh, bô phan tiép nhân và tâ két qua ô câp huyÇn, câp xâ;

t4o chuyên bién rô nét vè câi thiên môi ûuèrng ttâu tu, kirù doanh. ThUc hiÇn dôi moi,
râp 

".p 
tô chric bô mây tinh ggn, hopt dQng hiêu luc, hiêu qua. Tiép tuc rà soâg sua

dôi, don gian hôa, cât giâm thü tpc hành chinh, loai bô nhüng thü tuc ktrông can üriét,
ktrông phù hçp, bâo dam LOO% thü tpc hfuh chinh t4t câc câp chinh quyà duo. c

chuânh6a.

2- Vè vdn hôa - xü hQi

Tiép tpc fién khai thgc hiÇn dàng bô câc giâi phâp xây dpg và phât fiên
vàn hôa, con nguùi Hà Nam tÏâp rmg yêu càu phât triên. ThUc hiÇn cô hiÇu quâ,

chât luqng Phong trào "Toàur dân doan két xây dUng iloi sông vàn hôa", xây dpg
gia ttinh vàn hôq lang vàn hôa, tô dân phô vàn h6a, nép sông vàn hôa công sô, don
vi, cQng dèng dân cu và noi công cqng. Dây menh phong trào toàn dfu ren luyÇn

ttrê duc, ttrê ttrao.
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ThUc hiên hiêu quâ công tâc phông, ch6ng dich bênh; nâng cao chât.luqng,

hiÇu quâ công tâc y té AU phông và chàm s6c süc khoê nhtu dân. Phân dâu nàm

2020,g},syotram y té xâfphuùng cô bâc sÿ, 100% xâ d4t bQ tiêu chi Quôc gia

vè y té. Quan tâm tÏàu tu trang bi co sô vât chât, nâng cao chât luqîg k*râm chüa

!Çnh ü cérctuyén.

Tiép tqc giü vüng và nâng cao két quâ phô c4p giâo dqc, chât luqng giâo

dgc toàur diÇn; git W*g chât luqn g giâo dpc phô thông Ô thü harrg cao trong tôp

10 tinh aan Aàu toan qu6c. Dây mpnh xây dpg truèrng chuân Qut5c gia; phân

dâu dén nâm2020,88,2yo truong màm non, 890/o truàng trung hqc co sÜ,74oÂ

truùng trung hqc phô thông ct4t chuân Quôc gia; môi huyÇn, thành phô cô it
ntrât Ot truàng trung hgc co sô chât luqng cao.

Chü trgng nâng cao chât lucr,ng công tâc dào t4o nghè, tiên két, hçrp tâc vôi
trucrng qu6c té, dào t4o theo dla chi, dào t4o gàn vôi nhu càu tuyên dung lao

dông cüa doanh nghiêp. Tiép tgc thUc hiên hiÇu quâ công tac ctào tao nghè cho lao

dqnÀ nông thôn. Quan tâm giâi qryét viÇc làm, phân dâu giâi q,ryét viÇc làm môi
khoang 16.000 lao tlQnÿnàm trong giai do4n 2019-2020.

Duy ûi thyc hiÇn t6t câc chînh sâch an sinh xâ hQi, phân dâu hoan thanh mpc

tiêu hô trq vè nhà ô cho câc dOi tuqng nguoi c6 công, hQ nghèo trong nâm 2020.
tvIô rông diên bao phù bâo hiêm xâ hQi, bâo hiêm y té. ffrân dâu dén 2020, gloÂ

dân sô trên dia ban tinh tham gia bâo hiêm y é; tÿ lê hQ nghèo dén nàm 2O2O

giam cèn duôi 3%.

3-'Công tdc quiic phàng, an ninh; fiép công dûn, giôi quyét rlon thr khiéu
ngi, té cdo

Nârrg cao nàng lUc lânh d4o cüa câc üy dâng, hiÇu lyc quân lÿ cüa ch(nh
quyèn câc câp Aôi vOi nhiÇm vp quân sg, qu6c phông dla phuong. Tiép tpc triên
khai c6 hiÇu quâ Chuong trinh hành dông thyc hiÇn Nehi quyét Trung uong 8
(kh6a XI) vè "Chién lugc bâo vê Tô quôc trong tinh hinh môi". Chi d4o tô chüc
diên tfp khu v.uc phông thü tinh, huyÇn, môt s6 sô, ngàurh và diên tflp chién dâu
tri an câp xâ, phuèrng, thi trân. Nâng cao chât luo,ng chinh tri, trinh dQ chuyên
môn, khâ nàng và sric manh chién dâu cüa lgc luqng dân quân tU vê, lgc luqng
dU bi dông viên. Hoàn thanh tôt nhiêm vg tuyén chgn ggi công dân nhgp ngü
hang nàm và thgc hiÇn tOt cfrintr sâch h4u phuong quân dQi.

Tiép tsc thUc hiçn cô hiÇu quâ Chi thi sô 46-CT/TTV, ngày 22t6t201,5 ct.r.
BO Chinh tri vè công tâc dëm bâo an ninh trft tg trong tinh hinh mcri. Chi tlpo
tàng cuèmg dâm bâo an ninh trên câc lïnh vgc; quân lÿ ch{t chë, dâu tranh ngàn
chën hoat cïông chông phâ cüa d6i tuo-ng phân dông, chông aôi ctrintr tri; tâp

A, , ,
trung giâi quyêt nhirng tu viêc Iiên quan dên tôn giâo, tranh châp, khiêu kiên.
Thuômg xuyên mô câc dgt cao diêm tân công trân âp tQi phpm , tâ1p trung dâu
tranh triÇt xôa câc tg diêm, ô nfrOm tQi ph4m hinh sU, ma tuy, tôi pham kinh té,
tham nhüng và ctic 1o4i tQi pham gây bric xüc trong nhân dân. Nâng cao chât
lugng công tâc dièu tra, truy tô, xét xü, dâm bâo düng phâp luQt, dây nhanh tién
dô dièu fra câc vU trgng ân và câc vç an du tuQn xâ hQi quan tâm, không dê xây
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ra oan sai, sôt lqt tQi pham. Tàng cuômg công tâc quan lÿ nhà nuôc vè an ninh

trêt tU; kiêm ché, iam giâm tai lan giào thông, Lt ông tfê xây ra ùn tâc giao

thông nghiêm trgng.

Thuc hiê.n t6t công üic thanh ta, tgng tâm là thanh ta kinh té xâ hQi. Dôi
moi công trlc tiép công dân và xü lÿ don thu kùriéu n4i, tô câo. Chi A+o l* ffi
hinh, chu cÎông phtii trqp giüa câc nganh câc câp,xù lÿ ki.p thoi câc tinh huông phûc

Bp vè khiéu nai, tô câo, rürât h khiéu kiÇn dông nguü; chü dQng tiép >nrc, tàng

cuùng A6i tfroai voi công dân. Gàn tâch nhiêm cüa nguoi iftmg dâu trong công trlc

tiép công dân, giâi quyét khiéu n4i, t6 câo.

4- Công tdc xôy dVng ilàng, chïnh quyèn, Mrti fiQn Tô qudc vù ttoùn thë
nhûn dûn

4.1- Công tdc tuyên tnryèn, gido ùtc chinh tri tu trÛng.

Tiép t1rc dôi moi, nâng cao chât luqïrg hgc tâp, quân triêt" trièn khai, so tông
két câc chi thi, ngh! quyét cùa Dang; chir treng công tâc tông két ttryc tiên, nghiên
cuu lÿ luên. ThUc hiÇn nèn nép viÇc Uôi auOng lÿ lu4n, cêp nhât kién thüc cho cân

bô <Iang viên, nhât U can bç lânh ttpo quan lÿ câc câp. Nâng cao tinh chién dâu, sg

nhay bén, süc thuyét phuc cao cüa công tric tuyên truyèn; gân Ét chflt chê công tâc
tu tuong voi nhiÇm vç phât triên kinh té xâ hQi, bâo dam qu6c phông an ninh, t4o
sy dông thuân, thông nhât cao trong can b§, ttang viên và nhân dân. Thgc hiÇn tiSt

công tac dU bâo tinh hinh, nâm Uât tu tucmg nhân dân; ki.p thùi dinh huong du luan
truôc rürürrg vân aè phüc t?p, nh4y câm. Tàng cuèmg quan lÿ hopt dông, phât huy
vai trô cüa bâo chi, xuât bân, vàn h9c nghÇ thuât; kiên quyét phê phân, dâu tranh
phông ch6ng nhüng biêu hiên suy thoâi ,è tu tutug, chinh hi, dao ttüc lôi s6ng, t.u
diên bién, lu chuyên hoâ; dâu tranh phan bâc c6 hiÇu quâ nhüTrg luqrr diÇu xuyên
t4c, chông phâ cüa thé lgc thù dich.

Eây manh thgc hiÇn c6 hiÇu quâ viÇc hqc t4p và làm theo tu ffifog, d4o düc,
phong câch Hô Chi Minh theo tinh tfran Cni üi 05 cüa BQ Chirù d và Nghi quyét
Trung uong 4 k*roâ )il vè xây dpg, chinh dôn Dang.

4.2- Công tdc tii chûc, cdn bô.

Tap tung chi d4o triên ktrai thgc hiÇn cô hiÇu qua câc Ngh! quÉ Trung uong
6, Trung uong 7 (kh6a )ilI) dam bâo tién dQ câc nQi drurg theo Chuong tinh htuh
ttông cua Tinh üy. Rà soât, süa Aôi, Uô sung quy ché hm viÇc cùa câp uÿ theo drng
quy dinh; khâc phuc nghiêm tuc, cô hiÇu qua tèn t4i, hæ ché vè công tac tô chric cân
bO. Chû tqng hoan thiÇn, ban hanh tiêu chuân chüc danh, bQ tiêu chi dânh gi{ phân
lo+r tâp thè, câ üfo, dânh giâ, xép loai tô chüc co sô dforg, tlang viên; ban hanh quy
ttinh vè ftâm quyèn và tâch nhiçm cüa nguü tttmg ttâu câp üy, tô chüc Dang, nguài
tttme ttàu co guffi, don v!. ThUc hiÇn bô tri bi thu câp uÿ, Chü üch UBND câc câp
ktrông là nguoi dia phucrng; quan tiim luân chuyên, dào t4o, Uài auOng can bQ theo
quy ho4ch. Tiép tgc chü trqng dôi moi, nâng cao chât lugnB sinh ho4t câp üy, chi bô;
nâng cao chât luqng «fQi ngü ilang viên; nm tôt công tâc phétfiên dang viên, nfÉt U
ttang viên là công nhân, nguü lao cTQng tr.uc tiép trong doanh nghiêp, khu công
nghiêp. Tàng cuùng cüng cfi nâng cao hiÇu quâ ho4t dông cua hÇ thông chinh E co
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sq xây dUng tô chric co sô ttang trong spch, vÉng manh theo huông thgc chât, sât
vôi két qua thgc hiÇn nhiÇm vg chinh ri; tâp tnmg chi tt4o khÉc phUc chi bQ yéu,
kém. Làm tôt công tÉrc bào vÇ chinh d nôi b§, thgc hiÇn tôt viÇc thâm dinh tiêu
chuân chinh ti dôi voi cân bô dua vào quy ho4ch và nhân s1r dugc xem xét bô
nhiÇm, gioi thiêu rmg cù. Chuân bi t6t công trâc ntrân sU dai hQi ttang bQ câc câp

nhiêm kt 2020-2025 tiéntoi E4i hQi dil biêu Dang toan quôc tàn ttni )ilI.
4.3- Công tdc kiém ffa, gidrn sdt.

Tô chric triên khai thyc hiÇn tôt câc chuong tinh, ké ho4ch vè công tâc kiêm
tra, giâm sât; ki.p thùi bô sung và fiên k*rai cô hiÇu quâ câc cuQc kiêm tra, giâm sât

theo Chuong fiinh cüa BQ Chinh d, Ban Bi thu. Xây dpg và tô chüc thUc hiên ti5t

ké hoach kiêm tra, giâm sât hang nàm cüa Ban Thuùng W Tinh üy ttâm bâo trgng
tâm, trgng diêm. Tàng ouèmg kiêm tra, giâm sât thuùng xuyên và theo chuyên dè

etii voi tô chüc darrg và clang viên, nhât 1à câp uÿ viên cùng câp và can bô thuQc

üÇn câp uÿ cùng câp quan lÿ ô nhüng linh ruc dê xây rasai ph4m. Chü ctQng kiêm
fra tô chrlc ctang và dang viên khi c6 dâu hiÇu vi pham. Chir trgng công tric kiêm
tra, giâm sât viÇc thUc hiên câc két luân, kién nghi sau kiêm tra. Quan tâm cung cô,
kiÇn toan tô chric bQ mây, chü tro.ng công tâc dào t4o, bài duông nâng cao chât

lugng ttôi ngü cân bô làm kiêm ta và hopt ttgng cüa UBKT câc câp. Tô chric tôt
viÇc so, tông két thlrc hiÇn nhiÇm w kiêm tra, giâm sât theo dinh lcÿ.

4.4- Công tdc ünvôn.
Oôi mOi nQi dung, phuong thric lânh d4o, chi d4o trong thUc hiên công téc

dân vân theo tinh tfran Ngtri quyét 25-NQÆW, ngày O3t6l2}l3 cüa Ban Châp hành

Tnmg uong Dang ktroâ DÇ thgc hiÇn cô hiÇu quâ Quyét dinh 99-QD/TW, ngày
O3tlOtzOlT cûaBan Bi thu và Huong dân sô 17-HD/TU, ngày l2t}2t2}l8 cüa Ban
Thuong vU Tinh uÿ vè phât huy vai trô cüa nhân dân trong dâu tranh ngàn chën,

ttây lui sU suy thoâi, "t.u diên bién", "tg chuyên h6a" trong nçi bô. Dây manh thgc
hiên Quy cné aan chü ô co sô, tpo dièu kiÇn ttê can bQ, <tane viên và nhân dân phât

huy quyèn là,m chü, thuc hiÇn u5t phuong châm *Dân biét dân làm, dân kiêm tra,

dân grârn sâf'. Chi d4o câc câp, câc nganh phOi hçp thgc hiÇn c6 hiÇu quâ "Quy
ché công trâc dân vqn cüa hÇ thông chinh üi", trgng tâm là công tâc dân v4n cüa

chinh quyèn. Nàrn châc tinh hirù tôn giâo, tin nguông trên tlia ban; thyc hiÇn cô

hiÇu quâ Chi th! 18-CTÆW, nBàÿ lOlOll2OlS cüa BO Chinh tri 't è tiép tsc thsc
hiÇn Nghi quyét 25 cûaBan Châp hành Trung usng vè công trâc tôn giâo trong tinh
hirù moi và Luât tin nguông, tôn giâo. Thlrc hiÇn c6 hiÇu quà phong üào thi dua

"Dân vpn khéo" gâovoi nhiêm vr; chinh tri cüa dla phuong, don v!.

4.5- Công tdc nôi chinh.

Tiép tqc quan triêt, triên Hrai thgc hiÇn nghiêm tuc câc vàn bân lturh d4o, chi
d4o cüa Trung uong, cùa tinh vè công tâc nQi chinh và PCTN. Nâng cao hiÇu quâ

công tac tuyên tnryèn quan diêm, chü truong cüa Dang, phâp luft cüa Nhà nuôc vè
công tâc nQi chinh và phàng, ch6ng tham ùting; công trtrai két quâ phât hiÇn, xü lÿ
câc vg viÇc, vU an tham ùürg; dinh lcÿ so, tông tét viçc thpc hiÇn câc chü ûuong,
ngh! quyét vè công tac nQi chinh và phông, ch6ng tham nhüng. Chi deo tàng cuùng
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phôi hÇrp giüa câc câp, câcnganh nfrât ta câc co quan nôi chinh trong viÇc nâm tinh
hinh, xü tÿ kip thoi nhüng vu viÇc phât sinh. Nâne cao chât lugng dièu tra, tnry t6,
xét xü thi hành ân, dâm bâo ihing phâp lu$t. Thgc hiÇn c6 hiÇu quâ câc giâi phâp
phông ngùa, tàng cuèrng phât hiÇn, xü lÿ vi phgm, t§i philn vè tfram nhürrg. Th\rc
hiÇn nghiêm viÇc khÉc phuc nhüng tôn tai han ché theo kién ngh! cüa Doan công
téc si5 2 ctnBan Chi d4o Trung ucrng vè phông chting tham nhüng.

4.6- Ldnh dqo công tdc chinh quyèn

Tiép fuc chü tgng Aôi moi và nâng cao chât luqng ho4t clQng cua IDND, hiêu
lUc, hiêu qua ho4t dông cua UBND câc câp, ntrât U công tâc ctn d4o, dièu hành, 6
chüc thpc hiÇn. Ki.p thùi thê ché hoâ phâp luât, quy dinh cua Nhà nuôc tnên co sô bâm
sât vàn ban Trung uffig, phù hçrp voi dièu kiÇn cüa tinh, nhât H vàn ban liên quan cTén

thUc hiên dôi moi, tâp *rp tô chirc bQ mây chinh quyên darrr bao tinh ggn, ho4t ttQng

hiÇu lgc, hiêu qua; Aôi moi hÇ thông tô chüc và quâr lÿ, nâng cao chât lugng và hiÇu
qua câc don vi sU nghiêp <fâm bâo tTure lô tinh; thlrc hiÇn tinh grâr, biên ché, gàn voi
t$p trung xây dpg và hoan thiçn câc co ché, chinh sach cô liên quan.

Tiép tpc ilây -æh câi câch hành chinh, tQng tâm là don gian hoâ, rut ngan *roi
,.

gian giâi quyêt và nâng cao chât lugng giâi quyêt thü tuc hanh chfn]r; tàng cuong img
dUng công nghê thông tin trong câc co quan nhà nuôc, tÏëc biêt là frong cung câp dch
vg công; nâng cao chât lugng, tâch nhiêm <tôi ngü can b§, công chûc, viên chüc,
tro. ng tâm 1à can bô chü chôt câc nganh, câc câp,nfrât U nguoi drmg dâu co quarl tlon
vi. Thlrc hiên t6t viÇc công ldrai, minh bach tong hopt dQng ctr. câc co quan quan lÿ
nhà nuôc, khâc phUc tinh tqng hành chinh hôa tong câc co quan, tô chüc.

4.7- Mdt trân Tô quéc và cdc doàn thé nhôn dân.

Tfp trung Aôi moi nQi dung, phucrng thüc ho4t dqng cüa MTTQ và câc doan

tfrê nnan dân; cung c6 và phât huy vai trô tâp hçp, vpn dQng itoan két toan dân,

tàng cuông môi quan hÇ gàn b6 giüa Dârg, chinh qrryèn và nhân dân; tâp ürung

huong vè co sô, lây doan viên, h§i viên làm trung tâm. Làm t6t công tâc chàm lo,
bâo vÇ quyèr, và lqi fch chinh dé^g, hçrp phâp cüa doàn viên, hQi viên. Dây mpnh

thUc hiên c6 hiêu quâ câc phong trào thi dua và chuong ü:inh hanh dông theo chüc

ntog, nhiêm cüa MTTQ và câc tô chüc hôi, «loan thê; ki.p thoi biéu duong và nhân

rông câc diên hinh tiên tién tên câc lÏnh v.uc cüa doi sông xâ h§i.

ThUc hiên tôt vai trà giaffr sât và phan biÇn xâ hQi, g6p ÿ xày dgng dang, xây
dung chinh quyèn theo Quyét Ainn zfi, 218 cüa Bô Chinh fi khoâ IX; Quy dinh
sô tZ+-qDÆ\V, ngày O2lO2l2Ol8 cüa Ban Bi thu vè viÇc giâm sât cüa MTTQ ViÇt

Nam, câc tô chric chinh fi xâ hQi và nhân dân dôi vôi viÇc tu duôTrg, rèn luyÇn d4o

dric, li5i sting cüa nguùi d,mg dàu, can bq chü chiSt và crin bQ, dang viên. Tàng

cuèrng và duy ti câc hopt dQng dôi ttroai giüa nguü tttmg dàu câp uÿ, chinh quyèn

voi nhân dân trên dla ban, t4o sU dông thupn cao trong xâ hQi. Chi il4o tô chric

thành công Dai hei HQi Nông dân câp tinh, nhiêm § 2018-2023 và Eai hQi MTTQ
câc câp,nhiÇm lcy 2019-2024.
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m- MOt s6 giâi phâp chü yéu

1- Qurin triÇt, thuc hiên nghiêm tuc quy ctré nm viÇc, câc Nghi q.ryét, quy

dinh, chü tnrong cüa D*,g, chinh sâch, phâp luft cüa Nhà nuôc, trong dô, chü

trqng viÇc thUc hiÇn Nghi quyét Trung uong 4 khôa XI, XII vè teng cuùng xây

dgng, chinh d6n Dang; ngàn chf,n, ctây lùi sU suy thoâi vè tu tuÔng chinh tri,

dpo dûc, lôi siing, nhüTrg biêu hiÇn "tg diên bién", "qr chuyên hôa" trong nÔi bÔ;

chi thi os-cT/Tw cüa BÔ chinh tri vè dây mpnh h9c tap và làm theo tu tutug,

d4o dric, phong câch Ifà Cfri Minh; Quy dinh sO 1O1-QD/TW cùa Ban Bi thu

kh6a XI vè trâch nhiêm nêu gucrng cüa can bQ, itang viên nhât là can bô lânh

d4o chü chtit câc câp.

Z- TAp trung khâc phUc c6 hiêu quâ nhthrg tôn @i, hqn ché trong công tâc

lânh d4o, chi dpo, dièu hanh, trong dô, trgng tâm là:

- Cârc câp uÿ tlang chü trgng aôi moi phuong thüc lânh deo, chi d4o theo

huong quyét HÇt, c6 trqng tâm, trgng diêm, ki.p thoi, hiêu quâ, bâm sât co sô; kip
thoi cfp nhât, rà soât, bô sung, süa dôi Quy ché làm viÇc cua câp uÿ và chi d4o câc

câp uÿ, tô chuc dang truc thuôc thlrc hiên viÇc rà soât, süa dôi quy ché làm viÇc

theo düng quy dinh và sât thUc tiên. Nâne cao trâch nhiêm cüa nguoi drmg dàu câp

uÿ trong theo dôi, ctôn dôc, kiêm tra viÇc thUc hiên câc nhiÇm vU ô câc dla

phuong, ngành, linh v.uc phg trâch; thgc hiên ittlnh giâ ctln bô eàr, ch6t vôi két

quâ thgc hiÇn chric trâch, nhiêm vg dugc giao. Dàng thoi, quan tâm chi d4o viÇc

tông két thgc tiên Aê kip thü rut kirù nghiÇm, cô chü truong phù hçrp, sât thgc tiên.

- Nâng cao hiÇu quâ chi dpo, dièu hành, hiÇu quâ quan lÿ Nhà nuôc cüa

cérc câp chinh quyèn; UBND tinh chi d4o câc sô, ngà,nh, dla phuong chü trqng
-Â. ,. 
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dôi moi, nâng cao nàng lgc tô chüc, thpc hiÇn; nâng cao hiÇu quâ công tac phôi

hçrp, tirù chü ttQng, tich cgc, chât lugng công tac tham mrnr cho câp üy, ntrât ta

trong viÇc tô chric ffiên khai thUc hiÇn câc nghi quyét cùa Trung uong, cüa tinh,
câc chü truong, két lufn cüa Ban Thuong vU Tinh üy, Thuong trgc Tinh üy.

- Chü treng xây dpg, nâng cao chât luçmg dQi ngü cân bô câc câp,nhât 1à

nguùi itrmg dàu câp uÿ, chinh quyèn, co quan, don vi; thgc hiÇn chuân hoâ câc

khâu trong công tâc cénbQ tu tuyên dpng iÏén quy ho4ch, dào t4o, Uôi auOng, bô

nhiÇm, sü dpng, dânh giâ cén bô. Tiép tgc xây dUng co ché chinh sâch dê thu

hüt nguàn nhân lyc cô chât luqng cao làm viÇc t?i tinh.

3- Tiép tgc nghiên cfu, bô zung câc co ché, chinh sâch tên co sô cg thê hoâ,

ven dung lirù ho4t câc chü truong, nghi quyiét, chinh sâch cùa Dang và Nhà nuôc vào

dièu kiên cU thê cüa tinh, tong dô, têp trung thUc hiên c6 hiÇu qua câc ktrâu dqt phâ

Nghi quyét Dai hÇi Dang bO tinh mn tfli )(D( dè ra.
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4- Chü tgng công tÉrc xày dUng Dang tong s4ch, vting manh; xây dprg tô chüc

bQ mây hÇ thông chinh ti tinh go. ry ho4t dông hiÇu lyc, hiÇu qua. Tiép tpc dây -arrh
công tac tuyên tnryèn, vfln tlQng, giâo dpc chinh ti, tu tuong cho cân bQ, dang viên và

nhân dân; cr:ng cô, nâng cao nièm tin cüa nhân dân vào sg lântr ttao cua fug; t4o sU

ttôrrg thuân cao trong fiên ktrai, thpc hiÇn câc nhiÇm vp chinh ti dè ra./.

Noi ntrân:
- Ban Bi thu Trung uong Dâng,
- Vànphông Trung uong Dàng,
- Câc dlc Tinh uÿ viêrq

T/]VI TINH II'ÿ

)
dé bdo cdo

- Câc s4 ban, ngàn[ tloàn ttrê fin]r,
- Câc huyêru thành uÿ, dâng uÿ tqrc thuôc, Ban cân qr
tÎâng, Dang DoàrL
- Vànphèng Tinh uÿ:
+ Lânh d4o VP,
+ Phông TH,
+Luu Vàn thu.
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1: KÉT euÂ rHtIc HrEN 3 NÀM e0t6 - 2018), DtI KrÉN DÉN 2020
uÊu rHEo NGHI euvÉr DAr HQr oÂNc BQ riNn r,ÀN rnrlxrx

Thgc hiÇn c6c nàm

So sânh vôi mçc tiêu
Nghi quyét

TT Chi tiêu

,ÿ

Don vi tinh

s6 tiçu
g6c 2015

khixn
Nghi
quyét

s6 nçu
2015 do
TCTK

tinh công
r6 20t6 2017

IIûc câ

nàm 2018

Blnh
quân
2016-
2018

Dpkién
thgc hi§n
dén nàm

2020

Ds kién
blnh quân 5
nàm (2016-

2020)

Dè xu6t
mgc tiêu

ChI tiêu
DHDâng

Hét nrm
2018

Hét nàm
2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 l3 t4 l5

I T6c d§ tàng tnrdmg % 10,5-11 10 Vugt Vugt

32,364GRDP theo gié SS 2010 lrryu clong 22,156.9 25,952 29,198 35,909 43,450

T6c d0 tàng truông theo

s6 neu xây dUng Nghi
quyét

% 31.78 10.84 I1.00 17.46 14.42 l0 Vugt Vuqt

10.84
Tiic tlô tàng tnrong theo

s6 ueu thuc té công b6
% 12.s0 I r.00 11.43 10.86 l0 Vugt Vuqt

2
GDRP blnh quân dàu

nguùi
rnçu oong 42.4 40.5 65.4 80.9

Theo câch tlnh thùi dièm

xây drrngNQ (chi s6 giâ

tàng4,6o/o/nâm)

Triêu dông 40.5 47.58 55.02 63.68 83.85 80.9 Chua tipt VuSt

Theo câch tlnh thuc té lcnt
s6 giâ giâm lo/otndm)

rnçu oong 40.5 44.8 48.6 s3.9 6s.4 Chua det Không tl4t

100 100 1003 Co câu kinh té o/o 100 r00 100 100 Chua tlg Dgt

- Nông nghiQp % 12.6 13 12.6 10.6 9.7 8.7 9.1

% 58.3 5E.6 58.7 59.7 6t.4 62- Công nghiQp, xây drng 59.3

4

H

*

NAM



TT Chi tiêu Don vi tfnh

s6 tiçu
g6c 2015

khi )û)
Nghi
quyét

s6 tiçu
2015 do
TCTK

tinh công
b6

Thgc hi§n c6c nàm

Blnh
quân
2016-
2018

Dskién
thgc hiÇn

dén nàm
2020

Ds kién
blnh quân 5
nàm (2016-

2020)

oè xuât
mçc tiêu

ChI tiêu
DHDâng

So sânh vdi mgc tiêu
Nghi quyét

2016 20t7
IIûc câ

nlm 2018
Hét nlm

2018
Hét ntm

2020

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 il t2 l3 t4 l5

- Dichvu % 29.1 28.4 28.7 29.7 28.9 29.3 31.6

4 Thu cân d6i ngân s6ch Tÿ dàng 3464 3464 4692.3 6254.7 7209.4 8527 7040 VuSt Vuqt

Tàng thu NS tàng blnh
quân/nàm

% 12.8 12.8 35.46 33.30 15.26 27.7 19.7 19.7 lso/olîâm Vugt Vugt

5
Gi6 tri SX công nghi§p

(Giâ ss2010)
ty aong 41,854 59,747.8 68,789 78,613.9 89,541.1 I 10,000

Nàm 2020

tlpt 84.500
Vugt Vuqt

Tôc ttô tiing truông GTSX
công nghiÇp ttreo s6 üeu

xây dpng Nghi quyét
% 64.4 14.3 13.9 28.9 21.30 15. I Vugt Vuqt

Tôc d0 tàngtruông GTSX
công nghiÇp theo s6 liÇu

chinh thrlc công bô

o/o l5.l 14.3 13.9 14.4 13.00 l5.l l«ùông tl4t không tlpt

6

Tàngtruông kim ngpch

hàng hoâ xuât kùâu trng
blnh quân/nàm

% 31 30.6 42.58 42.96 9.3s 30.6 20 zÙo/olîâm VuSt Vugt

Kim nggch hàng hod
xuét t:hàu

Triêu USD 1045.3 1031.9 1471.3 2103.3 2300 2600

7
Tông mrtc bân lè hàng hoâ

và doanh thu DV
Tÿ dông 13870.1 14362 t67t3.l 19365 22300 29520.6 Dat Det

T6c tlÔ tàng truong
TMDV theo s6 liÇu xây

dungNQ

o/o t4 20.50 t5.87 15. l6 17.15 16.3
15,sYol

nàm
Dat Dat

2



TT Chi tiêu Don v[ tlnh

s6 tiçu
g6c 2015
khi >c)
Nghi
quyét

s6 tiçu
2015 do
TCTK

tinh công
b6

Thgc hi§n câc nàm

Binh
quân
2016-
2018

Ds kién
thgc hiÇn

dén nàm
2020

DE kién
blnh quân 5
nàm (2016-

2020)

Dè xuât
mgc tiêu

Chl tiêu
DHDâng

So sânh vûi mçc tiêu
Nghi quyét

2016 2017
IItc câ

nàm 2018
Hét nlm

2018

Hét nem
2020

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 ll 12 l3 t4 l5

T6c d0 tâng truômg

TMDV ttreo s6 fiÇu chinh
thrtc công bô

o/o 14.5 16.31 15.87 15.16 15.80 15.s
l5,sYol
nàrt

Dat Dat

8
Tông vôn dàu tu phât triên

thu hüt
ry oong

GD 2016-2018 du kién tiat
t22.6o} ÿ dông

5 nàm dlçt

190.000 -
195.000

5 nàm tlpt
177.200

Chua tl4t VuSt

Trong tlé: viin dàu u thttc
hiên

ty aong 16865 16865 73323.3
5 nàm ilçt

145.323

9 Nàng suât ho tlQng
Triêu

dông/nguùi 73 70.03
nLm2020
tlat 140

Theo câch tinh ttrùi diêm
xây dr;ng NQ (chi sô giâ
tàng4,6Wnâm)

Triêu
dông/nguùi

70.03 82.05 94.93 109.94 14s.23 140 Chua dat Vust

Theo câch tinh thgc té lctrt
s6 giâ giàm lo/ilrdm)

TriÇu

Aônÿneuùi
70.03 77.2 83.8 93.t ll3 r40 Chua tlat Không tlpt

l0 S6 ho tlgng <luqc giài
quyét viec hm mdi/nàm

nguùi 16,715 16,715 18,339 18,923 16,250 17,837 16,000 17,102
16.000/

nàm
VuSt Vust

ll Tÿ § thâtnghiÇp khu vuc
tttành thi

o/o 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
îâm2020
d4t3,3o/o

Vust Vugt

t2 Giâm tÿ lÇ sinh 0160 0.24 0.24 0.13 0.1I 0.1 0.11 0.08 0.1
0,1960

/nàm
Det Dat

3



TT Chi tiêu Don vitfnh

s6 tiçu
gdc 2015

khi )û)
Nghi
quyét

s6 tiçu
2015 do
TCTIÇ

tinh công
b6

ThFc hi§n câc nàm

Btnh
quan
2016-
2018

Dskién
thrpc hiÇn
dén nàm

2020

DFkién
blnh quân 5
nIm (2016-

2020)

oè xuât
mgc tiêu

Chi tiêu
DHDàng

So sânh vûi
Nghi qr

mgc tiêu
uyét

2016 2017
t/Oc cl

nàm 2018
Hét nlm

2018

Hét nlm
2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 l3 t4 t5

l3
Tÿ lê TE duôi 5 tuôi suy

dinh duông thê nhç cân
% 13 13 12.4 11.8 tt.2 l0

r.âm2020
côn l0%

Det Dat

l4 sô uac ÿro.ooo d&r Bâc sÿ 6.16 6.6 6.7 6.97 10.87
nàm 2020
detl4.3

Không
det

Không tl4t

S6 bac sÿ câc bÇnh üÇn
cùa tinlr/l v4n dân

6.16 6.6 6.7 6.97 7.27 7,2 Chua dat D?t

S6 Uac sÿ câc bÇnh viÇn

Trung uonÿ I vçn dân
0 0 0 3.6 7.3-7.5

Không
tlat

Không tl4t

15
S6 6utng benb/10.000

dân

Giuùng
bênh

19.5 21.8 2r.8 33.78
îtu2020
t1t43,3

Không
tlet

Không tl4t

56 giuùng bênh câc bÇnh

viÇn cùa tlnl/l vp dân
19.5 21.8 21.8 21.68 22.2

Àap xl
Dat

Xâp xl D3t

Sô giuômg bÇnh câc bÇnh

üên tuyén Trung uonÿl
van dân

0 0 0 t2.t 21.1
Không

d?t
Không tl4t

l6 Tÿ rc h0 nghèo giâm côn o/o t.5 5.81 4.24 3.28 3.14 2.84 Chua tl4t Det

Mtîc gi,ûm ÿ lQ hç nghèo

blnh quôn/ndm % 1.57 0.96 0.14 0.89 0.1 0,59o/o 0,59yo l,3Wnâm
Không

dat
Không tlat

t7 Tÿ rc dân s6 c6 bào hiëmy
té

% 70.5 70,5 76.6 84.7 87.5 91
nâm2020
ûrt82%

Vuqt Vuqt

l8 § lÇ lao tÎ§ng qua dào teo o/o 55 45 57 59 63 70
îàn2020
ûat70o/o

Chua tlet Det

+



TT Chl tiêu Don vi tfnh

s6 tiçu
g6c 2015
khi)c)
Nghi
quyét

s6 uçu
2015 do
TCTIÇ

tlnh công
b6

Thgc hi§n câc nàm

Btnh
quân
20tG
20r8

Dg kién
thgc hiÇn

dén n[m
2020

DFkién
blnh quân 5
nàm (2016

2020)

Dè xuât
mgc tiêu

Chl tiêu
DII Dâng

So s6nh vûi mgc tiêu
Nghi quyét

2016 2017
IIûc câ

nàm 2018
Hét ntrm

2018
Hét ntrm

2020

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 It t2 l3 t4 l5

Tr.d6: qua tlào tgo
c6 ctning chi bàng

nghè
cap

Yo 45 45 47 49 5l 55
nà,m2020

û4t55%
Chua tlgt Dat

l9 § l§ giatlkù dgt denh

hiêu eia dlnh vàn h6a
% 87 88.38 88 >87 >87 Vugt VuSt

20
Tÿ lç h0 dân tiugc dùng
nu6c sgc\ nuôc hçrpVS

Tÿ lê h0 615s thành th! sù

dung nuôc sach
o/o 93 94 95 100

nâm2020
ûatl00Yo

Chua tlpt Dat

Tÿ le h0 dân nông thôn sù
dgng nuôc sgch và nuôc

hoo vê sinh

% 90 90 9l.l 93.s 94.3 95
ùm2020
dlt95%

Chua tlgt Det

+ Trong clô: sti dqtng

nstc sgch
% 43.2 50 53 69.2

nâm2020
dqt80%

Chua tlgt Chua tlet

2t Tÿ lÇ thugom, xù lÿrâc
thài

Det Dat

Tÿ l§ thu gom râc thiii ô
thàDh thi

% 100 100 100 100 100 100
nàm 2020

ûû.100%

Trongd6: fucrûlÿ o/o 95 100 100 100

ndm 2020
ilqt 90-

95%
Tÿ l§ thu gom râc thâi ô
nône thôn

% 85 t5 90 95 97 95
nàm2020
ûat95%

Trong dô: rluçc nù lÿ o/o 70 75 80 80

nün 2020
èlqt 70-

80%

5



TT Chi tiêu Don vi ttnh

s6 tiçu
g6c 2015
khixD
Nghi
quyét

s6 tiçu
2015 do
TCTK

tlnh công
b6

Thgchi§n câcntrm

Blnh
quân
20tG
2018

DBkién
thgc hiÇn

dén nàm
2020

Drrkién
blnh quân 5
nàm (201G

2020)

Dè xuât
mgc tiêu

ChI tiêu
DHDâng

So sânh vûi mgc tiêu
Nghi quyét

2016 2017
IIôc câ

nàm 2018
IIét ntrm

2018
Hét ntm

2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 t2 t3 t4 l5

22

Tÿ lÇ câc cgm công nghiêp

- TTCN c6hÇth6ngxùlÿ
nuôc thâi t$p trung.

% 0 0 5.9 6.3 I 1.8 50
nâm2020
ûqt50%

Chua tlet Dat

23
GTSX nông, lâm nghiÇP,

thùv sàn (Giâ SS20l0)
ry oong 7241 7517.1 788s 7644.4 7758.4 8391.4 8835 Chua tlpt Det

T6c ttô tàng Giâ tri SX

nông, lârn nghiÇp, thùy sàtt

theo s6 fiÇu xây dpg NQ
% 3.66 8.89 -3.r0 1.50 2.30 3 4

Không
det

Không tl4t

Tôc ttô tàng Giâti SX
nông, lâm nghiÇp, thùy sàn

theo s,{ liêu côns h6
% 3.8 4.90 -3.10 1.50 1.10 2.2 2.2 4

Không
det

Không tl4t

24
Tÿ lê lao tlQng nông
nghiÇp/tông lao tlQng )GI

% 46.6 46.6 42.8 40.5 39 <0 <0 Chua tlet Det

25 Xây dlmg nông thônm6i Chua tlgt VuSt

56 huyÇn,TP dat chuân

NTtvI, hoàn thành nhiêm

w XDNTM dén cu6i "x-
2020

huyÇn, TP 0 0 0 2 4 6 >? Chua tlgt Vuqt

Sd xâ dat chuân nông thôn
môi ttén cu6i nem z0z0

xA 33 33 59 78 >85 98 >6s Vust Vugt

26 Tÿ lê dô thi h6a % 23.1 26.1 36.8 40 35 VuSt Vugt

27 DiÇn tlch nhà ô binh quân m2lnguùi 22.7 23.s 26.54 27 25 Vuqt Vuqt

5



TT Chl tiêu Don vitlnh

sd nçu
g6c 2015
khi xD
Nehi
quyét

sd nçu
2015 do
TCTK

tlnh công
b6

Thfrc hiên câc nàm

Blnh
quân
2016-
2018

Dg kién
thgc hiÇn

dén nàm
2020

DB kién
blnh quân 5

nàm (2016-
2020)

oè xuât
mgc tiêu

Chi tiêu
DHDâng

So sânh vôi mqc
Nghiquyét

tiêu

2016 20t7
IIûc câ

nàm 2018
Hét nrm

2018
Hét ntrm

2020

I 2 3 4 5 6 7 I 9 t0 l1 t2 l3 14 t5

28
GiâIn tai n4n giao thông

bhh quân
% >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5/nàm Dat Eet

29
Tô chric co sô dàng tong

s4ch vtTng m4nh
% 82.84 68.9 <80 <80 >80 không tl4t không tlpt

Tông cQng:

Hét ntrm 2018, cd 14t29 chltiêu hoàn thành mgc tiêu Nghi quyét; tS chi tiêu chua hoàn thành

Hét nlm 2020: Theo giâ tri nàm g6c và câch tlnh khi xây dung Nghi qu#t; cd 25t29 chitiêu sê hoàn thành và hoàn thành wqt mqrc tiêu Nghi quyét lcac
chi tiêu không tl4ü s6 gac sÿ, sô giuùng bênh trên I van dân; tôc dô tàng trutug GTSX nông nghi§p blnh quân, tô chric co sô dàng TSVIU)

+



Phg lgc 2:
THr/c @N NcHI eurÉr sÔ os-Nemr cÜarinrn Ûv

o §

nÀ NAM

STT nru"ricu§ùnT@y' IIôc kêt quâ thçc hiÇn
siai doan 201G2018

Dç kién két quâ thgc hiÇn so vûi mgc tiêu
cria Neùi quvét s6 os-NOml

1

Tôc dô tàng tnrong ngành nông nghiÇp binh
quân grai ttoan 2016-2020 6At  %tnâmgiï
liQu ban dàÿ,hay 3,3Yolnâm (sé tiêu sau Hti
dièu chinh Stri tri géc cùa gid tri sàn xuàt
nông, lâm, thùy sàn ndm 2015)

l,lo/ilrÈrn Không dçt mgc tiù (fo kién ifg 2-2,59/0)

2
Co câu nôi bô ngành ràm2020: Tràng tgt -
lâm nghiÇp 39Yo; chân nuôi - thüy san 54%;
dichwTYo

Hoàn thành vugt mgc tiêu
Nàm 2018: Trèng trgt - lâm nghiÇp: 4loÂ; châa,nuôi -
thùy sàn û.at50,7Yo; dich vU nông nghiÇp 8,3oÂ.

3

Co giôi h6a trong sân xuât nàm 2020: làm
eât Aat l}Oyo, thu ho4ch 50Yo; gieo trèng
60Yo;bào quan ché bién20%

Tÿ 1ê co gioi h6a trong khâu làm dât Aat 100%, hoan
thành mgc tiêu cua Nghi quyét sO OS; l*râu thu ho4ch
det 80%; ÿ lÇ co gioi hôa trong gieo tông det 40%; ty
lÇ co giôi hôa trong khâu bào quàn ché bién dat 5%.

Hoàn thành vugt mgc tiêu.

4

Giâ tri sân xuât/tra canh tac dén nâm 2020
dqt 250 triêu <tèneftalnâm; trong l<ùu nông
nghiÇp ung dUng công nghÇ cao d4t 1.500
triÇu <tèng/ha/nàm

- Giâ ü san phâm trèng ügt và nuôi tàng thuÿ sân nàm
2017 frên I ha canh tâc dat 98,9 triêu dàng/ha" tÂng 6,2
triÇu dèng so vcri nàm 2015, béng39,60Â mqc tiêu Nghi
quyêt.

- Giâ ti san xrÉt trên I ha cantr trâc hong câc khu nông
nghiÇp wrg dUng công nghÇ cao kûu sàn xuât ngoài tùi
d+t tù 1.200 - 1.600 tiÇu AôngitrynenU lüu tong nhà

kfnh dattùr 2.500 - 3.000 tiÇu dông/ha/nàm.

Hoan thành \rugt mçc tiêu.

5

Phân ilâu ilat mgc tiêu

Thu nhfp binh quân ttàu
thôn nàm 2020:52 triêu

nguoi kùu qrc nông
tlông/nguùi/nàm

Thu nhfp binh quân dàu nguoi khu vgc nông thôn nàm
2017 dqt33,3 triÇu dônÿnguèri/nàrn, tâng 5,1 triÇu dông
so voi nàm 2015, bâîg6a% mçc tiêuNghi quyét.

6
Lao tt§ng nông nghiÇp ttén nàm 2020 du6i
30% Phân dâu tfut mgc tiêuTÿ lÇ lao <lQng nông nghiÇp nàm 2018 giâm côn 36,lyo.



Phg luc 3:
THUc rrn$N NGrrI eurrôr ônrirÊN oÈ sô o4-Ne/TU cûArixs ûv

TT S"g,msctiêu I(ét quâ nàm 2018
DB kién trét quâ

nàm 2020

\7
Gi6 tri SX(effiô trq dén nâm 2020 r14t trên 20.000 tÿ
ttông, chiém ÿ trçng 25% gtâ, tri sàn xuât toan ngành
công nghiÇp

Uôc dat 19.362 ÿ ttông chiém 2l,6\0
GTSXCNtoantinh

Hoan thantr vuqt chi tiâr Ngli quy& (ty tang trên 25yù

2
Giâ tri SXCN cné Uién nâm 2020 uôc dat trên 14.000

ÿ ttông, chiém ty trqng l7,3yo giâ tri sân xuât toan
ngành công nghiÇp

Uôc tlat 11.061 ÿ dèng chiém ÿ trqng
1,3,2Yo GTSXCN toan tinh

Phân dâu tfat chi tiêu NQ

3

Giâ tri san SXCN ché t49, Ép rup, dén nâm 2020 6tt
frên 15.000 ÿ dèng, chiém ty trç"g l8,5Yo gi6 tri san
xuât toàur ngành công nghiçp

Uôc ttat 13.968 tÿ dông chiém ry trqng
l5,6Yo GTSXCN toan tinh

Phân ttâu tTet chi tiêu NQ

4
Giâ tri san xuât trong câc KCN tfén nârn 2020 chiém
74% giâH san xuât công nghiêp toàn tinh; t6c dQ tàng
truông binh quân giai tto4n 2016-20201ù 17,4yo

Uôc tipt 70.000 tÿ dàng chiém ty trçng
78,6yo giâ d SXCN toàn tinh, üing truông
binh quân 2016-2018 dtt32,9%olnâm

Hoan thanh vugt chl tiêu nghi quyét 1t1t trqng GTSXCN
chiém t:ên74%)

I



r euÂ rutIc HrEN NGHI eurrÉr o7-Ne/ru cûA riNn ûy vE pnÂr rnrÉN
rrnIOxG MAr DICrr vU

TT Àlllixlr6T"scriêu
Két quâ thgc hiÇn 1/2 nhiQm §

(2016-20r8)
Dg kién trét quâ thgc hi§n so vôi mgc tiêu cüa

Ngh[ quyét s6 oz-nQmr

I mei - dich w erai âoan20l6-2020
tlêt I l0). Tàng truông binh quân 2016-2018 ûAtg,zo/ilîâm Vuqtmuc tiêu

2 Dén2020, co câu thuong mei - dich vU chiém ty tçng 3l,6yo Dén 2018 co câu dich vp thuong müchtém29% Không d4t mUc tiêu @én 2020, co céu tlnæng mgi
- dichvu tu kién chiém tÿ trons 29.i-i0%)

3

Tông mric luu chuyên hàng h6a bân lê và doanh thu dich vg
tiêu dùng giai tlo4n 2016-2020 tlat t6c tÎô trng ftrôxg
17 So/"lnâm siai rloan )O)]-)O)5 def khoâno l1o/nlnârn

Dén 2018 tlat t6c dô tàng tuông blnh quân ll,}Wnâm D4tmçc tiêu.

4
Giâ ti xuât *trâu '-"g btnh quân 2Ùo/o/nâm. Dén 2020 phân dâu

kim ngph d4t 2,5 ÿ USD/nàm. Dén 2025 d4t trên 5 tÿ
IISD/nàm

Giâ tri xüt mâu râng binh qvàn26,lWnàlm. Dén 2018 kim ng4ch

xuât mâu dU kién d1t 2,3 tÿ USD
Vugtmgc tiêu.

5
Tàng truông tln dgng binh quân giai tlo4n 2016-2020 6qt
Z}Wnâmvà trên Z}Wnâmtrong nhüng nàm tiép theo

Tàng tuônrg tin dtmg binh quân giai tloqn 2016-2018 dqt
25,ÙSo/olnâm

D3t mqc tiêu.

6

Dén 2020 c6 thêm 5 truùng D4i hgc tti vào hoet tlông vûi
khoàng 3-5 van sinh viên; dén2025 cô tÂt cà 10-12 tuùng tli
vào ho4t tl§ng vôi kàoàng 9-12 vpsinh viên.

Dén 2018 cô 7500 sinh viên tai câc truèmg Dai hqc; 2016-2018 cô thêm
02 truùng Dai hqc tli vào ho4t tl§ng (Co sû II Dai h9c Su pham Hà Nôi,
co sô tr Dai hqc Thuong msi HàN§i)

Không tlgt mgc tiêu.

7

Dén 2020 c6 tù 3000-3500 giuùng beDh ô tùu TTYT chât

lugng cao và dén 2025 cô 7-lO benh üÇn v6i l:hoâng 4.500-
5000 giuèmg bÇnh

Chua c6 bênh viên tli vào hoet tlông tong Khu TTYT chât luqng
cao. D1r kién cu6i 2018 phèng khâm Benh üÇn Bpch Mai tti vào

ho4t tl§ng; nàm 2019, 2 bÇnh üên së tli vào hoat tlQng giai tloan l.
Không tlpt mgc tiêu

I Tÿ lÇ lao tÎ§ng qua tlào t4o: dén2020 û?t>70% (trong tlô qua

tlào t4o c6 chüng chi, bàng câp dAt 55%).

Tÿ lÇ lao tl§ng qua dào t4o t!én 2018 d?t 63 yo,trong tlô tlào t4o cô

chrmg chi, bàng câp ô4t 5lo/o
D4tmgc tiêu.

9

Eây nhanh tién rtQ thlrc hiÇn 4r ân Khu du lich Tam Chüc dè

dén2020 tl6n 1,8 triÇu luqt kùâch du lich, nâng tông s6 khach
DL Eên tlia bàn 64t2,5 triÇu luqUnàm; Doanh thu dich vg du

lich tàng binh quân 20-25%.

Dén 2018 tt6n khéch du lich, hiÇn nay khâch chü yéu dén tham

quan chua c6 câc ktru dich W dâp ung nhu càu kùâch du lich; Dén

nàm 2018 cô khoàng 1118 nghtn luqt khâch du lich, tông doanh

thu du lich tlat 255 ÿ dông

Phân dâu hoàn thành mgc tiêu.

l0

Dén 2017 dua vào vfn hành l«ùai thâc céc dg ân: Tô hçrp

thuong mai dich vp Vincom" Khâch sqn Muùng Than[ Trung
tâm dich w y té HJC, sân Golf Kim Bàng, sân Golf Tuçmg

Linh. Dén 2020 và câc nàm tiép theo thu hüt tiép tUc ttru hüt
phât triên câc công tlnh thuong m4i nhu lùâch s4n, nhà hàng

l6n tai kùu qrc nüt giao Liêm Tuyèn, Dông Vàn; Câng ICD,
sân Golf Dôi Con Phugng

Dua vào khai thâc vên hành DU ân Khéch sqn Muùng Thanh; Tô
hgp thuong mai dich vp tông hçrp (Vincom Hà Nam), Sân golf Kim
Bàng, Trung tâm thuong m4i tông hq? t?i phuùng Liêm Chinh...

Phân dâu hoàn thành muc tiêu.



rsc 5: rÉr eüA THr/c HrEN NGHI quror 06 cûA TINH Ûy vE xÂv DUIrlc vÀ pnÂr
rnrÊx ruÀxs puô pnû lÿb\

ûccrg 2nâm
2019,2020

STT Chi tiêu

-Tiéu-èf,l theo/xü2rc
ffiothi toei-uGdi 

tniêu -
tdi aal

Don vi
tfnh

Thgc hiÇn

2016
Thgc hi§n

2017

üoc tnçc
hi§n 201E

T6c d§
tàng blnh
quân 2016
2018(%)

Nàm
2019

Nàm
2020

KII tlên
nàm 2020

theo chl
tiêu D6i

hôi

So sânh
uûc TH

2018/Cht
tiêu DH
dén nàm

So srlnh
uûc ïII

20201 chl
tiêu DH
dén ntrm

IItc t6c
tlQ tàng

btnh
quân
2019-

I/ûc tôc
d$ tàng

blnh quân
GD 2016-

2020

I Tÿ lê dô thi hoâ % 59.55 59.64 s9.74 59.93 76.60 76.60

2 DiÇn tfch san nhà ô binh quân

- Dô tfri 26,5 -29,0
û2

sàn/nguài
30.63 32.41 34.28 5.79 35.02 36.14 29.30 117.00 r23.34 3.20 4.23

- Nông thôn
m2

sàn/nguùi
22.t0 23.40 24.90 6.15 26.10 27.70 27.70 89.89 100.00 6.r3 5.81

3
Tÿ lê nhà kiên ci5, bân kiên c6
khu vgc nôi thi

90-9s % 91.00 94.40 96.90 97.10 97.80 96.80

4 8.53 4.52

Mât dô cluômg trong khu vgc nQi

thi(tinh dén duùng cô chièu
rQng ttuèmg dô >=llm)

7 -10 krn/m2 7.05 7.12 7.26 1.48 7.74 8.40 8.40 86.43 100.00

5
Diên tich dât giao thông /dân s6

nôi thi
1l-13 m2lnguùi 22.60 25.30 28.40 t2.t0 30.10 31.20 26.10 108.81 ttg.54 3.65 8.46

6
Mât dô tluèng c6ng thoât nu6c
chinh khu vUc nôi thi

4-4,5 km/km2 4.50 5.07 6.8 23.39 7.76 9.70 9.70 70.10 100.00 25.00 21.48

7
Tÿ lÇ ttuong ph6 chinh khu qrc
nôi thi ttugc chiéu sâng

95 - 100 % 93.40 95.10 100.00 100.00 100.00 100.00

I Dât cây xanh dô thi 7-10 m2lnguü 9.30 9.33 9.40 0.54 9.42 9.46 9.40 100.00 100.64 0.42 0.43

9

Tÿ lÇ tuyén ph6 vén minh ttô thi
/ tông s6 tiuùng chinh khu vgc
nOi thi

40-50 % 0 43.2 52.8 57.8 60.0 38.9

H




