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I- Công tâc xày dgng Eâng, chfnh quyèo, MTTQ và câc doàn thê

1- Công tdc xôy dVnS Dông:
Ban Châp hanh Dang bO tinh tô chüc HQi ngh! (mô rgng) so két giüa nhiÇm

kÿ thuc hiÇn Nghi q.ryét Eei hôi Dang bô tinh làn thü XIX và câc nghi quyét

chuyên dè cüa Tinh uÿ nhiÇm W 2015-2020.

Thuong tryc Tinh uÿ, Ban Thucrng vU Tïnh uÿ tâp trung xây dpg, triên khai

Ké ho4ch và câc giâi phâp thuc hiên c6 hiêu quâ két quâ giâm sât cüa Ûy ban

Kiêm ffa Trung uorrg; chi d4o câc don v!, dia phu<rng chuân bi tôt câc nQi dung

làm viÇc voi Doàn công tâc sô 714 c:aaRa Chinh tri kiêm tra viÇc thgc hiÇn Nghi
quyét Trung uong 4 (ktrôa XIf gân voi viÇc thgc hiÇn Chi thi sô OS cüa BQ Chinh
tri vè dây manh hgc tfp và làm theo tu tu*rg, d4o düc, phong câch Hà Chi Minh'.
Trong thung, dâ tAp trung hoan thiÇn và ban hanh Bâo câo kiêm diêm giüa nhiÇm

§ kiêm diêm giüa nhiÇm § thsc hiÇn Nghi quyét Dai hôi Dang b9 tinh mn tfli
)(IX và câc Nghi quyét chuyên dè cüa Tinh uÿ; ban hành 02 Két luân, 02 Hudrng

dân, 05 Ké hopch và nhièu vàn bân lânh d4o, chi iÏ4o toan diÇn trên câc lTnh v.uc2.

Tô chüc phât d§ng ung hô dàng bào trong và ngoài tinh khâc phuc hpu quâ thiên
tai nàm 20183.

TQp trung tuyên tuyèn két quâ giüa nhiÇm § thyc hiÇn ngh[ quyét dAi hQi
!1 ' a
darrg câc càp, câc nghi quyêt chuyên ctê cüa Tinh uÿ; ky ni-êm câc ngày lê lôrntrong

ttrang. Chi d4o, dôn cti5c câc huyÇn, thànir üy, dang üy tr.uc thuôc tô chric quân triêt,
hqc tâp Nghi quyét sO Z:-NqÆW cüa Bô Chinh tri khôa XII "vè dinh huong xây
dgng chinh sâch phât triên công nghiçp quôc gia dén 2030,tâm ntrin dén nàm 2045'

I Doàn kiêm tra làm viÇc vtt cérc tlon v!: Thàntr uÿ Phü Lÿ, HuyÇn uÿ Kim Bàng, Ban Thuùng vU Dang uÿ Công
an tlnh, Dàng Doàn MTTQ tinh.
2 Ban hành: «ét tuân cüa BTV Tinh uÿ vè Oè an sâp xép tô chüc bQ mây, biên ché cüa Uÿ ban MTTQ
và câc tô chric chinh fi - xâ hôi tlnh; vè viÇc giài thê chi-bQ cô quan xâ, phuùng, thit,ân; Huông aân Aar*r giâ chât
luqng sinh hopt chi bô thuong §; Huông dân sâp nhflp crlc chi b0 sau khi sâp nhgp thôn, tô dân phô; «é hoactr
thlrc hiÇn Thông bâo si5 464- TBruBKTTW, ngày l6l7DTl8 cua Üy ban Kiêm tra Trung uong vè két qua giâm sât
a6i vOi BTV Tinh uÿ và câc ttông chi Thuüng tr.uc Tinh ùy Hà Nam, «é ho4ctr so két OS nam thyc nien Ct i mi s6
I9-CT/TU, ngày 16/1012013 cüa Ban Thuùng vU Tlnh uÿ vè công tâc dân vfn cùa chlnh quyèn,...
3 Tinh tù ngày tOlg Aén 2918 dâc6 35 tflp thê và 03 câ nhân tham gia ung vôi tông sô tièn xâp xi 860 triÇu tlông.
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và Chuong rinh hành dông thuc hiÇn Nghi quyét 23, Nghi quyét TW 7 k*r6a )(II cüa

Dar,go. Ban hanh Ké hoach hgc tâp, quân tiÇt, triên ktrai thlrc hiên Nehi quyét sô

29-NQ/TW cüa BQ Chinh tri uè Chién lusc bâo vÇ Tô qr6c trên kfrông gian mqng

và Nehi quyét sO fO-Nq/TW cüa Ba Çhinh d "è 
Chién lugc An ninh m4ng quô.

gia gàn voi Két lugn sti 32-KLÆW, ngày 05l7l2}l8 cüa Bô Cfrin\giy.èrtjntrhinh an

ninh nât t.u nôi lên gân itây và nhiÇm vU, grâi phâp thoi giq$ toi. ,Bâo câb kêt qu.t 5

nàm trién khai thsc hiÇn Nghi quyét sO Z9-NQ/TW, ngày qht?Otl cüa Ban C+p
hanh Trung uong "vè dôi moi càn ban, toàn diÇn giâo dgc và dào t?o, dâp img yêu

À ^ r .A t , t .^ t . 1 ,
câu công nghiÇp h6a, hiÇn clai h6a trong diêu kiên kinh tê thi truorrg dinh huong xâ

hôi chü ngtria và hQi nhâp qutic té". Chi dao tàng cuèrng công tâc thông tin, ûuyèn

thông vè bào hiêm xâ hQi, bâo hiêm y té trên dia ban. Trong thrng, toan tinh mÔ

dugc 06Iôp Uèi auong lÿ luân chinh ti cho 586 hçc viên.

Thâo luân, cho ÿ kién vè két quâ thâm dinh và câc Dè an sâp xép tô chüc b9

mây,biên ché cüa co quan MTTQ và câc doan thé chinh tr[ xâ hQi tinh, Oè an giai

thê Trung tâm dào tpo, dpy nghè, dlch vU viçc tàm thu§c Hôi Chü thâp dô tinh; gioi
thiÇu nhân sU bàu Ban Châp hành, Ban Thuèrng vu, Ph6 Chü tich Hôi Nông dân

tinh nhiêm lcÿ 2018-2023. Quyét dinh chuân y bô sung Uÿ viên Ban Thuôrng vU

HuyÇn uÿ Duy Tiên nhiÇm § 2015-2020; kiên toàn Ban Chî clao xây dpg tô chüc

dang, tToan thé tong câc doanh nghiÇp trên ttia ban tinh. ThUc hiÇn quy trinh bô
rüriÇm chüc danh Giâm d6c Sô Tu phâpl hiêp y Uô nfriêm chüc danh Chinh üy, Phô

Chinh üy Bô chi huy Quân sg tinh. Ban hành Bâo câo t.u kiêm tra, rà soât viÇc thgc
hiÇn công tâc cânbQ theo Thông bâo Két tuan sô 43-TB/TW, ngày 28/l2l2\l7 oüa

B0 Chinh fi; bâo câo 5 nàm thgc hiÇn viÇc xét, công nhân nguài ho4t d§ng Câch

mang theo Nghi dinh sé: ZL1ZOL3^IE-CP ngày 09-4-2013 cüa Chinh phü; tham gia

ÿ kién vào dg thâo cüa Trung uong süa dôi, bô sung Quy dinh 282 cinBan Bf thu
vè chric rto g, nhiêm w, tô chüc bQ mây cüa MTTQ, ttoan thé chinh tri-xâ hgi tinh.

arÉ dinh xét tëng, truy tâng Huy hiÇu Dang dqtO2/g/2018 dôi vôi 1.221 dàng
chi dü dièu kiÇn, tiêu chuâns.

Quyét dinh kiém fra viêc Iânh dpo, chi d4o, tô chric thgc hiÇn Nghi quyét
Trung uong 4 khôa XII vè tàng cuèrng xây dtrng, chinh diSn Dâng; ngàn chan dây
lùi sp suy thoâi vè tu tucrng chinh tri, d?o düc tôi s6ng, rürüng biêu hiên "tg diên
bién", '!u chuyên hôa" trong nôi bô gàn voi viÇc thuc hiÇn Quyét Ainn séi Ztl-
QDÆT[/, ngày LzlLZlzOl3 vè viÇc ban hanh Quy ché giâm sât và phân biÇn xâ h§i
cüa M[t trân Tô qui5c Viêt Nam và câc doan thé chinh tri - xâ hQi, Quyét dinh sô

218-QDÆW, ngày l2ll2l20l3 ban hành quy dinh vè viêc Mër tran Tô quôc ViÇt
Nam, câc doan thê chinh tri - xâ h§i và nhân dân tham gia g6p ÿ xày dung Dâng,

a Oén ngày 2ll8: 10/10 tlâng b0 tr1rc thu§c hoàn thành.
5 Trong d6: Huy hiÇu 30 nânt:202 dông chi; huy hiÇy 40 nâm: t+S aông chi; huy hiÇu 45 nàm: 194 dông chi; huy
hiju 50 nàm: 513 dông chi; Huy.hiÇu 55 nàm: tZ: Công chi; Huy hiêu à0 nam: ô+ tl'èng chi; huy hiÇu OJ nam O-S

tlông chl; Huy hiÇu 70 nàm: 35 dông chi.
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xây dlmg chinh quyèn aOi vOi Ban Thuèrng vU HuyÇn uÿ Lÿ Nhân; Eang itoàur và

Üy viên Dang doan Hôi Liên hiÇp Php nü tinh; câ nhân câc iIông chf Thuèmg tryc
Tinh doan.

Trong thring, câp üy và UBKT cérc câp iTâ kiêm ta 40 tô chûc tlang và 45

daog viên; gianr sât theo chuyên Aè ru tô chûc dâng và 116 dang viên; thi hành kÿ
luât tÏôi vôi 07 dang viên6. Kiêm tra khi c6 dâu hiÇu vi phem at5i vOi 07 tô chüc

dang và 29 dang viên. Kiêm tra tô chüc dang câp duôi thpc hiÇn nhiêm vg kiêm tra

Aôi vOi 25 tô chüc. Kiêm ffa viÇc thi hành § luat trong itang etii voi 14 $ chüc.

Giâi quyét 6 câo a6i voi 01 tô chüc ttang và 04 dang viên.

Chi dao viÇc so tét OS nàm thgc hiên Chi thi rô l9-CT/TU, ngày l6tl\/2013
cüa Ban Thucrng v.u Tinh uÿ vè "Tàng cuong công tÉrc dân vfn cüa chinh quyèn
!, À

clâp rmg yêu câu trong tinh hinh môi"; viÇc tông kêt 10 nàm thyc hiÇn Nghi quyêt

sO ZO-NqlfIV, ngày 28/Olt2OO8 cüa Ban Châp hành Trung uong Dang vè "Tiép
tsc xây dgng giai câp công nhân Viêt Nam thùi lcÿ dây menh CNH, HOU dât

nuôc" gânv6i 05 nàm thgc hiÇn Két luæ sti Zg-fUTW, ngày 25/12/2013 cüa Ban

Bi thu; tông két 15 nàm thuc hiên Nghi quyét sO zr-Nq/T\M cüa BCH Trung uong
Dang khôa D( vè "Phât huy süc manh dai doan két toan dân tQc vi dân giàu, nuôc

m4nh, xâ hQi công bàrrg, dân chü, vàn minh". Bâo câo dânh giâkét quâ thlrc hiÇn
A, . '

viÇc giâi quyêt nhà, dât c6 liên quan dên tôn giâo.

Süa dôi, bô sung, ban hanh: Quy dinh thay thé Quy ttinh sO Z1O-qD/TU,
ngày O7l5l2Tl4 cüa Ban Thuong vp Tinh üy vè viêc tàng cuèrng lânh d4o côngtâc
pfrOi hçrp giüa câc co quan nQi chinh tinh Hà Nam; Quyét dinh thay thé Quyét dinh
sô Ztf -qD/TU, ngày 2ll4l2Tl4 cüa Ban Thuong vu Tinh üy ban hành quy ché

phtii hçrp giüa Ban NQi chinh Tinh üy vôi Ban Thuèmg vU Dang üy Công an tinh,
Ban crân sg tlang Viên kiém sât nhân dân tinh, Ban cân sg tlang Tôa rin nhân dân

tinh vè công tâc nQi chinh và phông, ch6ng tham rürüng. Trién khai Ké hopch giâm

sât viÇc thgc hiÇn công tâc PCTN trong linh v.uc quan lÿ, sü dUng ngân sâch Nhà
nuôc aOi voi Lânh dqo câc sô: Tài chinh, Công Thucrng, Vàn h6a - Thê thao và Du
lich, Y té, Nông nghiÇp và Phât triên nông thôn. Hoan thiên bâo câo rà soât câc

cuQc thanh tra kinh é - xdhQi và thgc hiÇn kién nghi cüa Kiêm toan Nhà nuôc trên
dia ban tinh nàm 2016,2017 .

Z-Lânh tlço công tâc chinh quyèo

Dôn d6c, giâm sât triên khai thgc hiÇn câc Nghi quyét cüa HDND tinh, nhât
1à câc Nghi quyét vè phât triên kinh té - xâ hôi; dôn dôc câc co quan cô thâm

À .". t. ,
quyên giâi quyêt don thu khiêu n4i cüa công dàn1' ÿ kiên, kiên ngh! cüa cü ti. Chi
dpo triên khai ké ho4ch khâo sât "Thyc hiÇn quy dinh cüa phâp luât vè thu và quan

1ÿ sü dUng phi bâo vê môi truong trong ktrai thâc ktroâng sân"; triên khai tông ctièu

tra dân s6 và nhà ô tinh nàm zOLg.

O nang câc htnh thüc: Khiên ffich 05, Cành câo 02 tuùng hqp
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Thâo 1uân, cho ÿ kién vè phuong an sâp xép lai tô chric, bQ mây cüa câc HQi

xâ hQi, H§i nghè nehiêp trên dia ban tinh thgc hiÇn Nghi quyét Trung ucrng 6,

Trung uong 7 ktroâ XII cüa D*g; tïnh hinh thUc hiên Ké hoach dàu tu công trung

h4n cüa tinh giai doAn 2016-2020; tinh hinh quy ho4ch, dàu tu xây {rng câc dU an

khu iTô th! môi, ktru nhà ô rên dia ban tinh; công tac chuân bi tô chric I-ê fy niêm

115 nàm ngày sirür dàng chi Luong Khanh ThiÇn. Tô chirc di khâo sât thgc té tai

câc ktru vqc 2,3 thuôc Quy ho4ch dinh huong Khu ttô thi, Khu công nghiÇp, Khu

dich vU vui choi giâi tri phia Tây sông Dây huyÇn Thanh Liêm... Bâo câo Trung

uong vè tintr hinh thuc hiÇn Ngh! quyét 54-NQ/TW ngày 141912005 cüa Bô Chinh

fri khoâ D( vè phât triên kinh té xâ hQi, clâm bâo qu6c phông an ninh vung dàng

bàrrg sông Hàng dén nàm 2O1O và dlnh hucrng cTén nàm 2020.

Tiép tpc chi tTpo nganh nông nghiÇp và câc ctia phucrng tâp trung thUc hiçn

câc giâtiphâp chi5ng ngQp ung tJri c6 mua lon xây ra; theo dôi sât sao diên bién cüa

thü tiét dê chi deo kip th«ri công tac phông, ch6ng lUt bâo; chàm sôc, phông ûîr sâu

bênh cho lüa mùa, phông chông dich bênh cho gia süc, gia càm, nfrât ta trong dièu
r.A A t ,
kiên mua âm kéo dài; dôn dôc thUc hiÇn câc dU rin phât triên khu nông nghiêp ung

dUng công nghê cao trên dia ban.

Chï dpo nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quan 1ÿ nhà nuôc trên câc lînh v.uc.

Quan tâm chi dao thâo gô kh6 ldlàn, vuông mâc cho doanh nehiêp; tTôn dtic dây,\
nhanh tiên clô giâi phông mët bàng, thi công, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm là câc

dU an treng diém cüa tinh7.

Chuân bi tôt nQi dung , câc dièu kiÇn tô chüc § niÇm 1 15 nàm ngày sinh

dèng chi Luong Khanh Thiên; Triên Hm anh nghê thuât Khu v.uc dàng bàng sông

Hông mn Urtr 20 t?i tinh.
Dây manh thUc hiên câi câch hanh chinh; thUc hiÇn ttit viÇc tiép nhQn và trâ

két quâ giâi quyét thü tUc hanh chinh cho câ nhân, tô chüc dâm bâo drrng quy trinh,
quy tlinhs.

3- Mdt trfin Tô quéc vù ctic rô chirc itoùn thé
MTTQ tinh tô chüc khâo sât ÿ kién hài lông cüa nguoi dân, 6 chûc, doanh

nghiêp vè câi câch thü tpc hành chinh nàm 2018 eOi voi Sô Giao thông Væ tâi và
Sô Y té. Chï dao tô chüc hôi nghi diêm vè ky cam két thpc hiÇn mô hinh "Khu dôn
cu iloàn Wit *oy dqmg nép séng vdn minh dô thi" nàm 2018.

Tiép tuc chi rl4o thuc hiên hiÇu quâ pè an 938 và 939 ctn Chinh phüe. Tô
chûc Hôi nehi triên khai Ngh! quyét Dai hôi Doan toan quôc tan tfni )G Ngtri

7 ftyén duùng Tl, T3, cfuclüru chrlc nàng cùa Khu du llch Tirm Chûc, tuyén ttuùng n6i OZ Cao tôc..
t tông s6 hô so tiép rürân và tâ két quâ t4i Tnmg tâm Hành chirür công ttnh tù ngàÿ 2On-D/81à2.219 hô so. Két qua
dâ giài çyét I.OOO trô so (Tru6c han 765 hô sq ttung l4n gOt hè so). Hô so tlang grài quyét SSg trô so chua dén h4n.
9. HOi LIIPN Untr tô chrlc l6.lôp tâp huân kién thric nâng cao nàng llrc ctro t«O pirp nü khùi sg kinh doanh, khôi
nghiÇp t4i 06 huyÇn, thanh phô; 03 lûp tâp huân chuyên giao khoa hçc kÿ thuflt; tfp truân tién thüc, § nàng tuyên
tuyèn, pnô Uién giâo duc, tu vân phâp luât và hôa giâi co sô cho 65 thành viên cua 6 Nhom nOng c6itnuqc 6-huçn,
thành phô...
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quyét Dai hqi Tinh doan mn tfli )ilV vè công üic phu trâch Eôi và bâo vÇ, chàm

s6c, giâo duc thiéu niên, nhi dàng; tô chüc câc ho4t dông chào mùmg Dai hôi Công

cloàur ViÇt Nam tan tfrt XII, nhiÇm kÿ 2018 - 2023. Tap trung chuân bi câc nôi
d*g, dièu kiÇn tô chüc Dai hqi HQi Nông dân tinh mn tfni X, nhiÇm lÿ 2018 -
2023.Tô chüc tOt I,ê trao hgc bông "Châp canh uôc mo" nàm 201810.

II- finh hinh phât fiiên kinh té - xâ hQi, qu6c phông, an ninh
1- Tinh hùnh phdt trién kïnh é
- Sân xrât nông nghiQp:

Tfp trung chi d4o chàm sôc và bâo vÇ lüa, hoa mùa vp mùa. Tông diên tich
.À

gieo trông vç mùa 2018 xâp xi 35.800ha, giâm 583,4 ha (l,6Yo) so voi vq mùa nàm

2017, trong d6, lüa mùa d4t 31.907,4 ha, giârn 558 ha (1,7%); ngô I .841,7 ha giâm

42,8 ha (2,3yo), cây c6 cü 113,6 ha, tàng 14,5 ha (14,6%).... Tuy nhiên do ânh

huong cüa ccrn bâo s6 3, mua lUt kéo dài dâ gây thiÇt h4i trên câc diÇn tich lüa gieo

thàrrg, lüa tà trung và muQn chân trüng, tpp trung chü yéu ü câc huyÇn: Kim Bârg,
Thanh Liêm, Lÿ Nhân và thanh pnô ffli Lÿ. Chàn nuôi trong thting trên dla ban

tinh tiép trlc ôn dinh, ktrông dê phât sinh dich bênh lôn.

- Sânxudt công nghiQp:

Chi sô san xuât công nghiÇp thang 8 tàng 3,60Â so vôi thang truôc; luy ké 8
thang dàu nàm, chi sti sâur xuât công nghiÇp tâng l2,3Yo so vôi cùng ky nàm truôc.
MQt sti san phâm công nghiÇp chü yéu trong 8 thâng dàu nàm cô mric san xuât tàng

cao so vôi cùng § nàm 2017: fhiét bi tliÇn, diên tu tâng28,7oÂ,thuc àn chàn nuôi
tàng 19,6Yo, gqch ng6i câc lopi tàng Lz,lo/o, dây diÇn câc 1o4i tàn99,3Yo...

- Thuong mqi - dich vq:
-:.Tông mric ban lê hang h6a và doanh thu dlch vq tiêu dung trong thrâng dat

1.761,9 ÿ dông, tàng 13,3Yo so voi cùng § nàm 2017. Luÿ ké 8 thang dàu nàm,

tông müc ban lé hung hôa và dich W tiêu dung uôc d4t 14.002,6 tÿ dàng, tâng 15%

so voi cung ky.

Chi sô giâ tiêu dùng thangS/2018 tàng O,32yo so vôi thang 7t2}l8.
- Dàu tu xôy ù,mg co bàn:

Luÿ ké lüOi tuqng thuc hiÇn câc dU rln dàu tu xây dpg co ban 8 thang dàu

nàm d?t 283,365 tÿ dèng; trong d6 viSn cân dôi ngân sâch 84,054ty dàng.

- Tài nguyên - môi truàng:
Chï d4o rà soât viÇc giao dât thông qua hinh thüc dâu thàu dU an, viÇc cho

ttruê dât atii voi môt sô 6 chüc trên dla ban tinh; giâi quét thü tgc hè so xin thuê

Aât aê thgc hiÇn m§t si5 dg ân; xem xét quyét dfnh giao dât, cho thuê dât, chuyên

dôi mgc d(ch sü dung ttâttt; thu hài dât cüa 02tô chric không côn nhu càu sù dung

l0 T?i chuong fiinh., dâ tao 750 suât h9c bông và l«ùen thuông cho hgc sinh, sinh viên là con cân bô, chién sÿ ttang
làm nhiêm ,u lAi qÈ.dào f.Ioàne 54 Truùng Sa; hçc sinh giôi câp qu6c gia và câc hgc sinh, sinh viên wqt khô hçc
khâ, giôi vûi tông sô tiên gân 2 ÿ tlông.

l l os nô so giao câg os hô ss cho thuê dât, ot trô so chuyên dôi mçc tlich sü dgng dât,...
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dât,... Gia han câp giây phép ktrai thâc khoang san cho 01 doanh nehiêp; câp phép

ktrai thâc, sü dgng nuôc m[t cho 02 û) chüc; phê duyÇt 04 bâo câo danh giâ tâc

dông môi truôrng,..Xü tÿ vi pham hành chinh 313 triÇu dàng, trong d6, xü 1ÿ vi
pham khoang san 1à 278 triÇu, vi ph4m môi truèrng là 35 triêu.

2- Vdn hod - xd hQi

T$p trung câc hopt dqng tuyên truyèn, vàn h6a, thê thao phUc vp nhiÇm vp

phât trién kinh é - xâ hQi cüa dla phuong; tô chûc të fhai m4c D4i hqi Thé duc

Thê thao tinh Hà Nam mn *li V nàm 2018.

Chi dpo tô chüc Hôi nehi tông két nàm hsc 2OL7 - 2018, triên khai nhiêm vu

trgng tâm nàm hgc 2018 - 2)lg. Tflp trung chï itpo câc don vi chuân bi tôt câc dièu

kiên tô chüc Khai giang nàm hgc 2018 - 2019.

Theo dôi nâm sât tinh hinh, chü ctQng triên khai câc biÇn phâp phèng ch6ng

dich bÇnh. Tàng cuèmg kiêm tra công tâc dàmbâo vÇ sinh an toàur thgc phâm.

Tô chüc câc doàn Lânh <l4o tïnh di thàm, t{ng quà câc dàng chi lâo thành

câch mpn g, câc dôn chi cân bô chü chtit cüa tinh dâ nghi huu qua câc thoi lcÿ nhâr,

dip ky niÇm 73 nâm Qutic khrinh 219. Thâm difrr xét duyÇt 846 hè so nguùi c6

công dugc thg hucmg chinh sâch uu dâi cüa Nhà nuôc theo düng quy tTinh cüa

phâp luât. Tàng cuômg công tac dào tpo nghè, giôi thiÇu viÇc làm cho nguùi lao

dông".
jr 9"6" jhông, an ntnh, trît ttr an toùn xd hQi

Chi d4o tô chüc thanh công Dai hôi thi dua quyét thÉng Lyc luqng vü trang

tinh giai tlo4n 2013-2018; trién khai ké ho4ch chuân bi diën tâp khu v.uc phông thü

tinh và câc Sô: Nôi vU, Khoa hgc và Công nghê, Tài nguyên và Môi truong , Lao
tlQng- Thuong binh và Xâ hôi, huyÇn Kim Bang, Thanh Liêm. Huy dQng lUc

lugng, phucrng tiÇn tham gia phông, chông và khâc phUc hflu quâ thiên tai. Giü
vüng an ninh trât tu, bâo vÇ an toàn tuyÇt dôi câc sU kiên chinh fi, câc Doan công

tilc cüa Trung uong vè tam viÇc t4i tinh. Chi dao nâm châc tinh hinh an ninh tôn
giâo, an ninh nông thôn ngay tpi co sô; quan tÿ chat chë câc dtii tuqng phan dông,

chi5ng eôi ctrintr t!, ktrông dê câc diSi tuqng cô câc ho4t itQng kich dQng, gây rôi
ûên tfla ban.

Trong thang, xày ra24 W pham phâp hinh sg (tdng 02 vU so vü thdng truôc),
tfâ dièu tra k*râm phâ 18/24 vU, d?t ty tÇ 72,7yo. Tpp trung chi dpo câc câp, câc

nganh làm tôt công tâc ttép công dân, giâi quÉ don, thu ktriéu n4i, t6 câo. Thâng

8/2018, trong phiên tiép công dân cüa tinh dâ tiép Z8luqt (bàng 39 nguoi); câc sô,

ngà,nh, huyÇn, thành phô, xâ, phuôrng, thi trân tiép 2a8 lugt nguài; cérc câp, câc

nganh trong tinh dâ tiép nhan 103 vU viÇc, dâ giâi quyét 30/103 vu viÇc (dAt29 %).

12 Trung tâm dich vg viÇc làm dâ tô chüc 02 phiên giao dich viÇc làrL tIâ tu vân giôi thiÇu viÇc làm hqc nghè,
XKLD thuùng nhêt tai Trung tâm và t4i phiên GDVL cho 1.047 luqt nguùi, cd 67 luqt dcm vi tham gia.
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PHÀNT TSUUAT
NHrEM vq rReNc rÂvr cÔNc rÂc ruÂNc et20t8

f- Tâp trung chi d4o viÇc so, tông két, quan triêt, triên ktrai thyc hiên cô hiÇu

quâ câc Nghi quyét, Chi thi cüa Trung uffig, cüa tinh, trqng tâm là: hqc tâp, quan

triÇt, fiên kûai thsc hiÇn Nghi quyét so zs-Nq/Tw, Nghi q,ryét sti go-NQ/Tw,

ngày 25171201,8 cüa B9 Chinh tri kh6a )ilI "Vè Chién luo. c bâo vê Tô quôc tên
ktrông gian m4ng" và "Vè Chién lugc An ninh m4ng qui5c gia"; dânh giâ két quâ

công tac kiêm fia" giâm sât và thi hành § luat Dang giüa nhiÇm § 2015 - 2020

gàn vôi tông két 10 nàm thUc hiên Nghi quyét Trung uong nàm k*r6a X vè tang

cuôrng công tâc kiêm tra, giâm sât cüa D*g; chi ctpo triên khai thgc hiÇn câc

nhiêm vç, giâi phâp trgng tâm trong nüa cu6i nhiêm kÿ.

Ban Thuôrng vp Tinh üy tinh tô chûc Hôi nehi kiêm diêm câc ngi dung theo

Thông bâo s6 464-TBNBKTT\M, ngày 1617 t2}l8 cüa Uÿ ban Kiém tra Trung

umg; thpc hiÇn câc kién nghi cüa Doan vè viêc quy hopch & bô nhiÇm can bQ, chü

trucyng giao clât Ai5i vOi dU an fô frç,p Khâch sgn Muèrng Thanh; Ban Thuèrng vU,

Ban Châp hanh Eang bO tinh thâo luân, cho ÿ kién vè câc nQi dung dièu chirù Quy
ché tàm viÇc cüa Ban Châp hành Eang bô tinh nhiêm ky 2015-2020. Ban hanh và

tSp trung chi d4o thUc hiÇn Két luân cüa Ban Châp htuh Dung bô tinh vè t<iém

diêm giüa rüiÇm § thuc hiên Nghi quyét Dai hôi Dâng bq tinh làn thü XIX và câc

Nghi quyét chuyên <lè cüa Tinh uÿ...

2- Lành d4o, chi dpo thgc hiên toan diÇn, dông bô câc nhiÇm vp üong công

térc xày dUng dârg, xây dpg hê thông chinh t4 câc câp.

- Tâp tnrng tuyên truyèn két quâ giüa nhiÇm § thUc hiên nghi quyét dai hqi
at , i
daog câc càp, câc nghi quyêt chuyên dê cüa Tinh uÿ; câc ngày § niÇm, sg kiÇn lon
trong thring. Tô chric HQi thâo "Nâng cao chât luçmg công tac du luqn xâ h§i trên

dia ban tïnh trong tinh hinh hiÇn nay". Phôi hçrp chuân bi câc nQi dung tô chüc HQi

thâo "Dàng chf Luong Khânh ThiÇn voi céch mpng Viêt Nam và quê huong Hà
Nam".

- Hoan thiÇn, phê duyÇt câc Dè an sâp *.p UO mây cinMTTQ và câc doan thê

chinh 4 xâ hQi tinh thUc hiên Chuong tinh hành dông sO S+-Ctrm;, ngày 3ll}l/2018
cua Tintr uÿ thgc hiên câc Nghi quÉ HQi nghi Trung uong 6 ktroâ )üI; ban hanh Quy
dinh tiêu chuân chüc danh, ktrung tiêu chi dânh gLâcérr-bQ lânh d4o, quan lÿ thuqc diÇn

Ban Thuôrng vU Tinh üy quan 1ÿ. Tâp ûung xây dpg Quy dinh tiêu chi dânh gia, xep
lopi müc dQ hoan thành nhiêm vU cüa céc sô, ban, ngàu:h, MTTQ và câc tô chüc chinh

4 - xâ hôi tinh, câc dingbQ huyÇn, thành phô và dang üy t .uc thuQc tinh và ca nhân

can bq diÇn Ban Thuôrng vU Tinh üy quan lÿ; Quy dinh chirc nàng nhiêm vu, quyèn

harr, tô chüc bQ mây co quan chuyên ûrich tham muu, giüp üÇc tinh üy, thành üy theo

QUV dinh 04-QE/TW, ngày 2517/2018 cüa Ban Bi thu.
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- fiép tqc thgc hiÇn Ké hopch kiêm tra, giâmsat aôi vor câc tô chric dang và

<tang viên theo chuong ü:inh kiêm ffa, giâm sât nàm 2018 cüa Ban Thuong vU Tinh

üy. Triên khai Ké ho4ch kiém üa viÇc lânh dpo, chi d4o, trién khai tô chric thlrc

hiÇn Ngh! quyét Trung uo:ng 4 (kh6a xII) gàn voi viÇc thyc hiÇn Quyét clinh sô

zfi-QDlnW và Quyét dinh 218-QD/TW, ngày 22/t2/2013 cüa B0 Chinh tri (kÏoâ
XI) vè *Quy ché giâm sât và phan biên xâ h§i cüa MTTQ ViÇt Nam và câc doan

thê chinh tri - xâ hQi, "Quy dinh vè MTTQ ViÇt Nam , câc cToàn thé chinh fi - xâ

hQi và nhân dân tham gia gôp ÿ xày dpg Dârg, xây dpg chinh quyèn" aOi vOi

Ban Thuèrng vU HuyÇn üy Lÿ Nhân, Eang cloan và üy viên Dang doan Hôi Liên
hiêp PhU nü tinh, câc ctàng chi Thuong tr.uc Tïnh doan.

- Chi d4o tông tét t 5 nàm thsc hiÇn Nghi quyét sô zf -Nq/TW, ngày

L2/312OO3 cüa Ban Châp hanh Trung uoïg Dang khoâ IX vè "Phât huy süc mæh
dai doan két toan dân tgc vi dân giàu, nuôc mpnh, xâ hQi công bàrrg dân chü, vàn

minh". Chuân bi tôt nQi dung, câc clièu kiên tô chüc Chuong trinh dôi thopi giüa

dông chi Bi thu Tinh uÿ vôi can bQ và nhân dân xâ Thanh Luu, huyÇn Thanh

Liêm. Xây dpg Ké hoach kiêm ta viÇc thUc hiên QCDC ô co sô và công tac tôn
giâo nàm 2018.

- Hoan thanh Ké hopch rà soât câc cuQc thanh tra kinh té - xd hQi và viÇc

thlrc hiÇn kién nghi cüa Kiêm toan Nhà nuôc trên dla ban tinh ndm 2016, 2017.

Tiép tpc thUc hiÇn Ké hoach giârn sât viÇc thgc hiÇn công trlc phèng, ch6ng tham
nhüng trong linh v.uc quan lÿ, sü dUng ngân sâch Nhà nuôc AOi vOi lânh d4o câc

Sô: Tài chinh, Công Thuong, Vàn h6a - Thê thao và Du l!ch, Y té, Nông nghiÇp và

Phât triên nông thôn. Thông bâo két quâ rà soât câc cuQc thanh tra kinh té - xâ hôi
và viÇc thgc hiÇn kién nghi cüa Kiêm toân Nhà nuôc trên clia ban tinh nâm 2016,

2017. Bâo câo Ban Chï il4o CCTP Trung uong két quâ thyc hiÇn nhiêm vU Câi

câch tu phâp tu dàu nhiêm § dén nay.

3- Tàng cuèrng chi ilp dôi môi, nâng cao chât lugng hopt dQng cüa Üy ban

Mët tân Tô quôc và céc cToan ttrê nfran dân trong tinh.
Tiép tsc trién khai câc nQi dung giâm sât xâ hQi nàm 2OL8 theo Ké ho4ch dè

ra. Xây dUng bâo câotông két 5 nàmthUc hiÇn Quyét dit1h2l7,2l8 cûaBg Chinh
ri uè "Quy ché giâm sât và phan biÇn xâ hôi cüa MTTQ ViÇt Nam và câc doan thé

chinh d - xâ h§i, "Quy dinh vè MTTQ ViÇt Nam, câc doàn thê chinh d - xâ hôi và
nhân dân tham gia g6p ÿ xày dUng Eârg, xây dpg chinh quyèn". Chuân b! câc nQi

dung làm viÇc voi doàn kiém fa cüa Uÿ ban Trung uong MTTQ ViÇt Nam vè thgc
hiÇn câc nQi dung Cuôc vQn dQng "Nguùi Viêt Nam uu tiên dùng h*g ViÇt Nam"
tai tinh; n§i dung và câc dièu kiên tô Chüc thành công Dai hôi HQi Nông dân tinh
lânthriX, nhiêm lcÿ 2018-2023. Tô chüc HOi thi "Tiéng hât Công rtoan HàNam"
câp tinh chào mirng thành công Eai hôi Công tloan Viêt Nam mn *li Xt.

4- Lânh d4o, chi dpo câc câp chinh qrryèn trong tinh:
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- Tiép tpc itôn clôc, giâm sât viÇc triên khai thgc hiên câc Nghi quyét cüa

IDND tinh, trgng tâm là cérc ngh! quyét vè phât triên kinh té - xâ hqi; dôn d6c câc

co quan c6 thâm quyèn giâi quyét dcrn thu khiéu npi cüa công dân; ÿ kién, kién

ngh! cüa cü tri gàn voi chân chinh, nâng cao hiÇu quâ quân lÿ Nhà nuôc trên câc

linh v.uc.

- Tâp trung xây dpg ké hopch dê cu ttrê noa câc nhiÇm vu trgng tâm sau

kiêm diêm giüa nhiÇm § thlrc hiÇn Nghi q,ryét Dai hôi Dâng b9 tinh mn tfrt Xu;
chân chinh, k*râc phuc c6 hiÇu quâ nhüng tôn t4i, hpn ché cüa ttmg ngành, tung
lTnh vuc.

- Dâm bâo hiÇu quâ ho4t dqng cüa Trung tâm hanh chinh công cüa tinh và

câc huyÇn, thturh ph6. fhgc hiÇn ttit viçc tiép nhan và tâ két quâ giâi quyét thü tuc

hanh chinh cho câ nhân, tô chüc <Îâm bâo dung quy trinh, thùi gian quy dinh.

- Eây manh ho4t dQng xüc tién dàu tu, tô chüc Doan lânh tlao tinh di xüc

tién dàu tu t4i Han Quôc.

5- Tâp trung chi dpo triên khai thgc hiÇn câc nhiÇm vU phât triên kinh té, vàn

h6a, xâ hôi cüa tinh nàm 2018; trqng tâm là câc Nghi quyét chuyên dè, câc chuong

tinh, dè ân trong phât triên công nghiêp, nông nghi-êp, thucrng mai - dlch vç trên

dia ban.

- TAp üung chi d4o chàm s6c lüa mùa và cây màu hè thu; làm tôt công tâc

phông chông, kiêm soât hiÇu quâ dich bênh trên dan gia süc, gia càm. Thucrng

xuyên theo dôi diên bién cüa thùi tiét dé cô thé xü lÿ ki.p thoi câc tinh huting khi cô

bâo, mua 16m xày ra, hqn ché dén mûc thâp nhât câc thiÇt hai cho sân xuât và dùi
sông nhân dân.

- Kiêm tra, dôn dtic, dây nhanh tién dô giâi ph6ng mët bàng thi công và giâi
ngân câc du an trgng diêm cüa tinh; tàng cuèrng và nâng cao chât luqng thanh,

kiêm ta trong cÏàu tu xây dlmg co bân. Tap trung chï d4o thâo gô khô khàn, vudmg

mâc cho doanh nghiÇp, trgng tâm câc doanh nghiÇp dàng ky cô san phâm tong
nàm 2018.

- Tô chüc t6t câc ho4t cI§ng thông tin, tuyên truyèn, vàn h6a vàn nghÇ, thê
thao chào mirng câc ngày tê t&r, ngày kÿ niÇm trong thâng, trgng tâm lcÿ niÇm 73

nàm Câch meng Thang Tâm và Qufic lôânh 219. Cl:rt ctAo tô chûc khai giang nàm
L. . .Â

hqc moi và triên kùai thUc hiên nhiêm W trgng tâm nàm hgc 2018 - 2019 tlâm bâo

tang trgng, hiÇu quâ; tô .h,i. ào* tânh tt4o tinh di thàm, chüc mirng mÇt sti

truong trên dla ban tinh nhân dip khai giang.

- Làm tiSt công tâc phông chông dlch bÇnh; tturg cuùng thanh, kiém ffi dâm

bâo vÇ sinh an toàn thgc phâm @i câc co sô san xuât kinh doanh, ché bién thgc
pham trên ilia ban.
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- Thuc hiÇn câc ché dO, chinh sâch dtii voi nguùi c6 công, chinh sâch an sinh

xâ hQi dâm bâo ki.p thoi, d.rrg quy dinh. Xây d1mg Ké hopch triên kùai rà soât hQ

nghèo, hô cân nghèo, hô cô müc s6ng tnrng binh trên clia ban.

6- Duy tri thuc hiÇn nghiêm ché dô tr1rc sân sang chién dâu, phèng chông

thiên tai. Chi dpo tông tét tO nàm thsc hiÇn Chi thi sô }L-CT/TW cüa BQ Chinh tri
khoâ X vè tiép tpc tàng cuèrng lânh d4o, chï dpo công tâc phàng chting và kiém
soât ma tuÿ trong tinh hinh moi; tông tét tO nàm thlrc hiÇn Nghf quyét s6 ZS-

NQffW, ngày 22tg/2008 cüa Bô Chfntl tri ,è tiép Qrc xây d1mg câe tinh, thành ph6

tr.uc thuQc Trung uûng thanh khu v.uc phông thü virng châc trong tinh hinh moi. Tô

chüc Hôi nghi quan triêt, giao nhiÇm vu tpp huân Uèi auOng cho can b§ tham gia

diên tâp khu v.uc phông thü tinh nàm 2018. Tiép tpc chuân bi tOt câc ilièu kiên tô
chüc diên t{p kùu v.uc phèng thü tinh nàm 2018. Tàng cuèrng phOi trçrp dâm bâo an

ninh trpt t.u trên tTia ban, nfrât ta trong dip nghi tê quôc khânh 2lg .

Trên dây 1à môt s6 két quâ công tâcthéng 8, nhiÇm W trQng tâm công tâc
thâng 9 nàm 2018. Câc huyÇn uÿ, thành uÿ, dang uÿ tryc thuôc, câc sô, ban, ngành,

doan ttrê tinh xây dpg chuong trinh, ké ho4ch trién khai thgc hiÇn./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Dang,ldè bdo cdo
- Vài phông Trung ucmg Eàng,!
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tryc thuQc,
- Câc sq ban, ngà,nh, doàn ttrê tinh,
- Ltnr Vàn phông Tinh uÿ.

T/}I GYU

Lqi




