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I- Công tâc xây dgng Dâng, chinh quyèo, MTTQ và câc tloàn thë
1- Công tdc fry dVng Ddng:
Tinh uÿ tô chüc HQi nghi so két 5 nàm thuc hiÇn Chi thi sO tg-Cffru, ngày
l6lt0l20l3 cüa Ban Thuôrng vU Tinh üy vè "Tàng cuùng công trâc dân vfln cüa
chinh quyèn dâp rmg yêu càu trong tinh hinh môi" gtur voi so két 3 nàm thUc hiên
phong trào thi dua "Dân vfn khéo" và biéu duong câc tgp thê, câ nhân diên hinh
"Dân vân khéo" giai doan 2}t5-2018t; tô chric Hçi nghi can bô chü chôt mô r§ng
cüa tinh hqc tâp, quan triÇt câc n§i dung Hqi nghi Trung uong 8 khoâ )(II cüa Dang

Bi thu Tnmg uong Dang tô chrîc. Trong
th,tog, Ban Thuèrng W Tinh uÿ, Ban Châp hanh Dang dâ ban hành 03 Két lufn, 03
Quy d!nh, 0l Huong dân cùng nhièu vàn ban lânh d4o, chi dpo toan diÇn trên câc
qua H§i nghi tr.uc tuyén toan qu6c do Ban

lînh

v.uc2.

Tfp tung tuyên tnryà két qua Kÿ hgp thü 6 - Quôc hôi kh6a XlV, nQi dung
lcÿ hçp thi 7 HDND tinh ktroâ XVItr; tuyên myà câc ngày ky niêm, ngày tê ton
tong th,âng. Ban hantr Ké hogch tô chûc hgc tâp, quân triÇt, tuyên tnryèn và niên ktrai
thyc hiÇn câc nôi durrg Hôi nghi Trung uong 8, khôa )trI cua D*gt Ké hoæh tô chüc
khâo sât üÇc quân triÇt hgc tâp, tô chüc thgc hiÇn câc chi thi, nghi quyét cüa Dang
gân voi thgc hiÇn Chi

I

thi sô OS cua B8 Chinh ni ,è hgc tâp, làm theo tu tuong, d4o

$2 c6rùân duqc khen thuông .âp *â; 50 têp thê va 2t ûrùràî
tâp thê, ca *ran duqc dè nghi xét, tàng bàng khen cüa Chù tich LrBND tlnh.
2 «ét hân 106-KUTU, ngày Z}tlln}1,3 vè vi§c dây nhanh tién d0 ttrçc hiên câc công vieÆ dtur bâo yêu càu tô
chüc Eçi É pnât tlân Liên hqp qu6c nàm 2019 ter I(hu du lich Tam Chric; fét mân lo7-KUTU, ngly 23tllâ0l8
cùa BTV tinh uÿ vè t<ét qua thuc hiên Chuong ttnh hàrh tl§ng: s6 54-CTr/TU, ngày 3ll0ll20l8; s6 62-CTrlftl,
ngày l9t7l20l8 cùa Tinh üy thuc hiÇn câc Nghi quyét g§i ngbi Trung uong 6, H§i nehi Trung uong 7 (kh6a XII);
«ét tu6n s6 tOg-Xml,ng§y 30tllf20l8 cua BCH Dâng b0 dnh vè câc n§i dung Eàng tloàn IIDND tlnh, Ban cân
sç tlàng LJBND tlnh bâo câo, xin y tcién aê Untr ter kÿ hqp tàn O'ri 7, HOi dông nhan dân tlnh kh6a XVIII; Thông
Uao fét hfln cùa BTV TInh uy s6 ZSS-tn/fU, ngày 27nlf2}l3 vè quy hoectu thuc hiên quy holch xây dpg khu
qrc Tây sông Dây, huyÇn Thanh Liêm; Thông Uao I(ét luên cùa BTV TInh uy sô ZZS-tnnU,ng$y 09lllâ0l8 tai
Hôi nghi nghe Ban cân sg tlàng LIBND tlnh, BTV câc huyÇn, thành ùy bâo câo tlnh hlnh thyc hiÇn Quy hogch phlit
riên giâo duc tlào t4o tLù dén nàm ZOZO,tÀm nltn Cén nàm 2030; quyét dinh 668-QD/TU, ngùy 27tll20l8 ban
hành Quy ctré hm viÇc cüa Dàng tloàn HDND tinh, nhiÇm kÿ 2016 -2021...
Giai ttogr 2015- 2018: C6 219 tâp ttrê va

khen câp huyÇn và gan

SO
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düc, phong câch Hô Chi Minh nâm 2018; Huong dân công tâc grâo duc lÿ lufn chinh

tri nàrn 2)lg. Bâo câo tông két công tâc thông tin d6i ngoêU tuyên tnryèn biên, dao;
phân gioi, cÉm m6c và quan lÿ biên gioi nàrn 2018. Tô chüc Hqi thâo'Î',Iâng cao chât

lugng công trâc du luân xâ hQi tnên t!!a ban tinh tong giai ttoen hiÇn naÿ'. Tiong
th,âng, toan tinh mô 03 lôp bôi duông dane üên moi, 03 lôp Uài auOng lÿ luân ctrinh

ti câp nhêt kién thüc môi cho crln bô chü ctrôt câp co sÔ vot94l hgc viên.
Ban Thuèmg nU Tinh uÿ nghe, cho ÿ kién chi dao vè két quâ thgc hiên
Chucrng üinh hanh dông sô S+-CtrfiJ, ngày 3ll}lt2}lS; s6 62-CTrl'TlJ, ngày
lgt7lz}lï cüa Tirù üy thgc hiÇn câc Nghi quyét Hôi nghi Trung uong 6, H9i nghi
Trung uong 7 (kh6a )ilI) cua Tinh uÿ. Ban hành Huong aân mêm diêm t$p thê, câ
nhân và danh giâ phân loei chât lugnB tô chric co sô darrg, ttang viên nàm 2018;
Quy dinh: tiêu chi cÏrlnh grâ xép lo4i cüa tâp thê tânh tt4o câc sô, ban, ngành,
MTTQ và câc doan thê chinh d - xâ hQi tinh, ban thuômg 4r câc huyÇn, thanh üy,
dang ùy t.u. thuQc; tiêu chi dânh giâ cén bô diên Ban Thuàng W Tinh üy quan lÿ;
tiêu ch( dânh giâ, xép loai tô chûc dârg, ttang viên; Quy ché ph6i hqp thlrc hiÇn
nhiÇm vu bâo vÇ chinh tri n§i b9 giüa Ban Tô chüc Tinh uÿ voi Uÿ Ban Kiêm tra,
Ban Tuyên giâo, Ban Nôi chinh Tinh uÿ, Dang uÿ Công an, Dfurg uÿ Quân sg,
Thanh tra, Vàn phèng UBND tinh. Trién khai ké ho4ch thi nâng ng4ch công chüc

và xét thàng hang viên chüc nàm 2018; khai grane lôp cao câp lÿ lufln chinh tri
l«trông

tfp tnmg t4r tinh kùoâ

ZOLS-2020. Quyét dinh

chi dinh Bi thu Dang iloan

HQi Nông dân tinh, nhiÇm lcÿ 2018-2023; Thông bâo Uô ntriêm chüc danh Giâm

dôc Sô Công Thuong; Thông bâo giôi thiÇu miên nhiÇm và giôi thiêu bàu chric
danh Uÿ viên UBND tinh nhiÇm lcÿ 2016-20213. giÇp y bô nhiêm lei chüc danh
Chanh ân, Phô Chânh ân Tàa ân Nhân dân tinh. ThUc hiÇn quy

tinh lây ÿ kién

giôi thiÇu nhân sU quy hopch Ban Châp hành Trung uong nhiêm ky 202l-2026;
quy trinh Uô ntriÇm Ph6 Giâm dôc Sô Tu phâp; Ph6 Giâm ttôc Sô Tài Nguyên &
Môi truong; Ph6 Truong ban Ban quan lÿ Khu công nghiÇp tinh. Bâo câo két quâ
01 nàm thsc hiÇn Nghi quyét s6

tt-NqnW

ngày

25ll}l2}l7

cûaBan Châp hành

Trung uong khôa XII. Tham gtaÿ kién vào câc dg thào vàn ban cüa Tnurg uoîg4.
Tiép tsc thUc hiÇn Ké hoach giâm sât viÇc châp hành câc quy dinh cüa Dâng,
phâp luQt cùa Nhà nuôc trong viÇc tham muu, châp thuân, phê duyÇt chü tnrong

3

Gidi q§u miên rùiÇm chrrirc danh U, üen UBND thh dôi vôi «ÿc IJ Thi Liêrr' nguyen Oiam C6c Sô Tu Éâp ve Công
chi Ngrryën Vàn Hân, nguyên Ciem A6c Sü Công üruong Gi6i rhiêu bàu ct ric aarn Uÿ yitu LBND Unt nhiçrnty ZOIO2V2l ôivûatlông ctrl Dào Dlnh Tùng Ciâm dc Sù Tu Phtp; tUc Dtuù Vàn AIl Ciâm d6c Sô Công Thucng

4 Du thào.Bâo câo tông tét ttrtrc hiÇn Chl thi s6 36-CT/T!V cüa B0 Chftrh tri ltroâ XI; Du thào Qurdirù cùa B§

Chlnh tri vè t<iëm soât quyèn lgc trong công tâc cân b0 và phàng, ch6ng cfuy chfrc, chgy quyèn Ùâo câo Ban T6
chrlc Trung uong; dg thào Quy dinh cüa Ban bf thu vè Quy tlinh nâng cao chât luqng két np tlÀng viên và rà soât
s9g lçc tlua nhüng nguùi không tlù tu câch ra [:hôi Dàng; du thào Tù rhh và Quy dinh cüa B0 Chlnh ri vè oang
thông
Du thào "euy ché làri
thât lânh <lp xây {rng quàn lÿ tô chûc bQ mây, biên ché cùa toàn trç ttr6ng ènnn
viÇc mâu cùa tinh uÿ, thành uÿ trUc thu§c Tnmg uong".

fi';

3

dàu ru câc dg an dàu hr công, dU r[n sü dung Aât Aôi vot câc ilông chi Thuong

@c

Huyçn üy Thanh Liêm; lântr d4o câc don vi: Sô Ké hoqch và Eàu fi, Sô Xây dpg,
Ban Quan lÿ câc khu công nghiêp tirù. Hoan thiên nQi dung câc cuQc kiêm tra,
giâm sât theo ké hopch. Chi dgo xây dgng nQi dung gqr ÿ kiêm diêm aiii voi mQt sô
tlcm v! nàm 2018; xây dUng chuong

tinh

công trflc kiêm ûa, giâm sât nàm 2019 cùa

Ban Thuôrng W Tinh ùy, Ban Châp hành Eang b9 tinh.
Trong th,âng, câp üy câc câp ttâ kiêm M 27 tô chrîc tlang và 40 ttang viên;
giâm sât theo chuyên aè +t tô chric tlang và 47 ttang viên; thi hanh
luft l0 rlang

§

viên5. Üy ban Kiêm üa câc câp dâ kiêm

tu

ilurg và 15 tlang viên; giâm
séû 47 tô chüc ttang và 53 «Îâng viên; thi hành § luat 02 dângviên6.
Thông bâo két qua kiêm tra viÇc thUc hiên QCDC ô co sô và công téc tôn
giâo nàm 2018 tqi cârc dla phuong, don vi. Phôi hqp tô chric kiém ûa viêc thgc hiÇn
"Nâm dân vân cùa chinh quyèn 2018"7. Chi ttao tàng cuùng lânh dpo công trlc tôn
giâo trên ttia ban tirù. Bâo câo tông tét t 5 nàm thgc hiÇn Nghi quyét sét ZlNQÆW, ngày l2t3l2}O3 cüa Ban châp hành Trung uong Darg (k{rôa IX) vè '?hât
huy süc m4nh dei doan két toan dân t§c vi dân giàu, nuôc m4nh, xâ hQi công bàng,
dân chü, vàn minh"; Bâo câo so tét S nàm thgc hiên Chi thi sô I9-CTÆU, ngày
l6tl}l2}l3 cüa Ban Thuùng W Tinh üy vè "Tàng cuùng công trâc dân vfn cüa
chirür quyèn d,ip ung yêu càu trong tinh hinh môi"; so két 03 nàm thgc hiÇn phong
trào thi dua "Dân vfn ktréo", giai do4n 2015 - 2018
Bâo câo két quâ kiêm tra công trâc thu trôi tai san bi chiém doaL ttrât thoât
trong câc W an hinh sU vè tham rùüng, kinh té. Thông bâo két quà giâm sât üêc
thgc hiÇn công tac PCTN trong linh v.uc quan lÿ, sü dUng ngfu sâch nhà nuôc d6i
voi lânh d?o 5 sd. Cnuan bi nçi dung làm viÇc voi Doan cùa Ban Chi deo Trung
05 tô chric

uong vè phông, ch6ng tham rùüng vè Um vits v6i BanThuùng wTinh üy.
2- Ldnh itgo công tdc chïnh quyèn
Thâo luân, oho ÿ kién vè câc nQi dung trinh tai lcÿ hqp lân tht 7 HDND tinh
khoâ XUII. Tô chric Hôi nehi tiép xüc cü tri và ho. p tô ttei bièu IDND tinh truôc

tra câc d1r thâo Tù üinh, Nghi
quyét, Bâo câo üinh tar Kÿ h9p. Dôn dôc, giâm sât viêc triên khai thyc hiên câc
Nghi quyét cüa FDND tinh, trgng tâm là câc Nghi quyét cüa HDND tinh; girâm sât

Kÿ hçp tqi

câc huyÇn, thành phiS; dôn diSc, thâm

viÇc tuân thü phâp luât; viÇc ban hanh câc vàn ban quy pham phâp luat; ttôn tt6c

S

O

nfng htnh thfrc Khiên râch.
nàng câc hlnh thüc: Khiên trâch 01, Khai

tnl0l

fitrùng

hç.

Z manf, Ep câc Coan nêm m: O6i vôi huy§n, TP: LJBND huyên Thanh Liêm, TP Phù Lÿ; Oôi vOi sô, ban, ngành:
SO I(é noectrA pàu tu, Tài nguyên MT, Y té, Toà ân nhân dân tlnh
I S& Tài chintu Vàn hôa -rnê mo & Du licb, Nông nghiQp & PTNT, Công thuong, Y té
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co quan c6 thâm quyèn giâi quyét don thu Hriéu npi cüa công dân; ÿ kién kién
ngh! cüa cü ti.
Nghe, cho ÿ kién chi d4o vè tinh hinh thyc hiÇ:r Quy ho4ch phât triên giâo
câc

dgc dào t4o tinh Hà Nam dén nàm 2020, tam nnin dén nàm 2030; tién dô dâu tu
xây dpg Khu du lich Tam Chüc, huyÇn Kim Bang; viÇc chuân bi câc dièu kiên tô
chüc Dpi lê Phft ttan Liên hqp quôc nàm 2019; co ché thu hüt dàu tu vào câc phân
khu chüc nàng Ktru du llch Tam Chüc; vè quy hopch, thUc hiên quy ho4ch xây

qrc Tây sông Dây, huyçn Thanh Liêm; bâo câo vè viçc giâi quyét 4r
viêc tranh châp khu nhà ô thuong m4i Khu công nghiêp Dông Vàn II, huyÇn Duy
dUng k*ru

Tiên; bâo câo vè Xé ho4ch dàu tu công tnrng hqn giai doan 2016-2020. Tô chric di
ktrâo sât thlrc té Quy ho4ch sân golf «tài Con Phugng, huyÇn Thanh Liêm; Thung
lüng Lê Chân và rnQt rô khu qrc...
Chi d4o rà soât câc chi tiêu nhiêm vç phât triên kinh

é

- xâ hqi nàm 2018 dê

dôn diSc hoan thành mpc tiêu ké hoech dè ra; nhât là, chi d4o câc don vi, tfia
phuong tÏôn cti5c câc nguôn thu, giâi phâp thu ttê dam bâo ké hoach thu ngân sâch
nàm 2018.

Tich cgc chi d4o nganh nông nghiêp, câc ttla phuong gieo tràng và chàm sôc
cây w Dông; làm tôt công trlc phông ch6ng dich bÇnh trên dan gia sûc, gia càm.

Dôn di5c triên khai câc du an, dè ân, mô hinh c6 hiÇu quâ trong san xuât nông
nehiêp. Chi ctpo hoan thiÇn pè ren xây dpg thi diêm xâ nông thôn môi kiêu mâu
tinh Hà Nam giai do4n 2018-2020; dôn dôc Thanh pnô fnri Lÿ hoan thiên hô so,
thü tpc ffinh Trung uong phê duyÇt hoan thành nhiÇm vU xây dUng nông thôn moi
nàm 201 8.

Chi ttAo nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quan lÿ nhà nuôc trên câc linh vgc.
Quan tiim chi tl4o thâo gô kh6 khàn, vuông mÉc cho doanh nghiêp; ilôn ttôc dây
nhanh tién dô giâi ph6ng mët bàrrg, thi công, giâi ngân câc d1r ân, trgng tiim là câc
dU an tr9ng diêm cüa tinhe. Dôn di5c dây rùanh tién dô DU an Khu du lich Tam
Chüc và tô chüc làm viÇc vôi Doan công tric cüa Ban Tôn giâo Chinh phü và câc
co quan cô tiên quan cüa Trung uong vè viêc tô chüc Vesak

2}lg.

Thuc hiên tôt viÇc tiép nhan và trâ két quâ giâi quyét thü tuc hanh chinh cho
câ nhân, tô chric dâm bâo itung quy frinh, quy tllnh. Tflp tnrng chi tl4o câc câp, câc
nganh giâi quyét don thu, ktriéu nai tti câo ngay tir co sô.
3- Mùt trQn Tô quéc vù cdc tô chirc itoàn thé

MTTQ tinh phôi hçrp tô chüc tôt câc cuQc tiép xuc cù tri cüa Doàur rtai biêu
Qutic h§i, dai biêu FDND tui câc huyÇn, thành phô. fông hqp ÿ kién, kién ngh!

e

fuyén duùng Tl, T3, câc khu chtc nàng cüa Khu du lich Tam Chüc, nryén tfuUng nôi

OZ Cao

tôc..
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tri üinh lcÿ hqp tht 7 IIDND tirù kho6 XVI[. Tô chüc tôt ngày h§i dai
doan két toan dân t?i câc khu dân cu trên dla ban nhân ky niêm 88 nâm ngày
cüa cü

tuyèn thông MTTQ ViÇt Nam'o. Chi d4o phuong ân nhân sp Ban Thuùng truc Uÿ
ban MTTQ câc câp, nhiÇm § 2}lg-2024. Tô chric kiêm ta công tâc chuân bi Dei
hÔi MTTQ .âp xâ t?r câc huyÇn, thành phô; tô chüc tôt oai hQi rtiêm MTTe xâ
Thanh Son, huyÇn Kim Bang nhiêm ky 2OL9-2024.
Tô chüc HOi nghi giao ban Cum thi dua câc tinh dàng bàt g sông Hông nàm
2018; HQi thâo phân tich SIVOT Hôi LHPN ViÇt Nam trong giai dosr 2022-2027,
tàm ntrin 2030; khâo sât hô trg xây dung và ra mÉt mô hinh "Vuùn xanh, nhà s4ch,
sü dgng vôn vay hiÇu qua" t4i huyÇn Thanh Liêm; giâm sât mô hirù san xuât nông
nehiêp sach, làm vÇ tinh két nôi voi câc doanh nehiÇp nông nghiêp công nghÇ cao

t4i huyÇn Lÿ Nhân; tô chüc kiêm tra công tâc Doan và phong nào thanh thiéu nhi
nàm 2018 t4i câc huyÇn, thành doan và doan trgc thuçc; tâp huân vè công tâc giârrrsât và phan biÇn xâ hôi theo Quyét dinh 217 và 218 cüa Bq Chinh tri lüroâ XI cho
crân

b§ công doan câc câp.Tàng cuùng ho4t dQng dôi ttroai ô co sôtr.

tr- finh hinh

triên kinh té - xâ hQi, qu6c phông, an ninh
1- Tlnh hùnh phdt triën kinh é
phrf,t

- Sân xuét nông nghiQp:

Hoàn thanh thu ho4ch lüa và hoa màu vg mùa nàm 2018; t4p tnrng dây
nhanh tién itô gieo tràngcâc lo4i cây vU dông theo khung thoi vu". Tfuh dén ngày
l4/lll2}l8, tông diÇn tich gieo nàngcày vg dông toan tinh là 9.915,8 ha, d4t
86,2yo ké ho4ch. Trong «tô: ngô 2.g}l,5 ha, d4t 84,lYo; ifutucrng 1.159 ha, det

loqi2.5l1,8 h4 berrg LO6,LYr ké hoach...
Tinh hinh chân nuôi ûên ttia ban tinh trong thrlne tiép tpc ôn d!nh, không

59,6Y0;rau câc

dê

dich bênh xây rat3.

orét ,ôrg nghiçp: Tiép Qrc tàng ûuong ldlâ. Chi sô san xuât công nghiêp
th,âng 1 1 tàng 5,2oÂ so voi thang truôc và tàng 12,6 Yo so voi cung lcÿ nàm 2017; luÿ
té t t th,âng dàu nàm, chi siS san xuât công nghiêp tâng l2,9Yo so voi crurg ky nàrn
tnr6c. Mqt s6 san phâm công nghiÇp chü yéu trong l1 thâng dàu nàm cô mric sâr
xuât Ung cao so voi cùng lcÿ nàm 2017: Xe gÉn mây tàng l4,4Yo; tfriét U! diÇn, diÇn
tu tàng 27,ZYo; thûc àn chân nuôi tàng 19,5%o; nuôc giài khât tàng 1 l%...
- Sàn

Nhân dip này, Tô chrÏc 6 tloàn Cai Uiêu cüa ttnh di dU Ngày h§i tîi 06 Khu dân cu cùa.06 huyên, thàntr phô.
Liêm, Kim Bâng tô chüc H§i nghi dôi thogr grüa nguùi <lfmg AÀu cép uÿ, chftù quyèn vûi
I I LDLD iiuyeir
tloàn viên công nhân lao tlQng trên tlia bàn huy§n.
12 Do ành huông cua mua l6n trên diên rSng làm rên 4.7E5ha cây rông vU dông nên dât hai lüa bi ngêp üng, fiong
dô c6 464 ha bi ng$p n{ng.
S6 hrqng con nuôi dén thùi diêm thâng 102018: Dàn trâu 3.496 con, tàng lo/o; dh bô 30.146 con, üng 4,3olo;
tông tlfui lqn 472.039 coq tàng 3,7o/o;tbngtltui gia càm O.SlZ,g nghln con, tàngl,4%o,trong tl6 gà 4.129,1 nghin
con, ülng l,ÿ/o; vlt,ngan, ng6ng 2.3@,8 nghln con, tânrù,So/o so v6i cùng

l0
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- Thuong mqi - dich vu:
Tông mûc bân lé hang h6a và doanh thu dch vç tiêu dung trong thâng dAt
1.900,6 ÿ dàng, tàngl4,5% so voi cùng ky nàm 2Ol7.Luÿ ké ll thrâng dàu nàm,
tông mric bân lê hang h6a và dich vU tiêu dung d?t 19.599 tÿ dông, tturg 15,1olo so
voi cùng lcÿ. Chi s6 giâ tiêu dùng thâng lLt2OLB giam O,3lyo so voi thane tnrÔc.
- Dàu fit xây dqmg co bàn:
Luÿ ké khôi luqng thuc hiÇn câc dU ân dâu tu xây dpg co bâr 11 thrâng dat
395,487 rÿ itône; trong dô vôn cân tltii ngân srâch 140,485 t'ÿ dông.
2- Vün hod - xd hQi
Câc ho4t dông vàn hôa, vàn nghÇ, ttrê duc thê thao diên ra sôi nôi phuc vu

fi cüa tinh, dap img nhu càu huong thg cüa nhân dân, trgng tâm là
tuyên tnryèn câc ngày lê, câc sU kiên chinh ti cüa dât nuôc, cua tinh. Tô chûc
nhiêm vU chinh

tuyên duong, khen thuong DQi b6ng dâ nü cüa tinh ttàng quang vô dich giâi Bông
dâ nü vô dich qu6c gia nàm 2018 và Lê xuât quân cüa doàn ttrê ttrao cüa tinh tham

dg Dai hQi üê duc thé thao toàr qu6c tan

tfli VIII.

Tô chric câc hopt dqng chào mirng Ngày Nhà giâo'/iÇt Nam Z)lllta; tông
két công tâc thi dua nàm hçc 2017-2018, triên khai công tac thi dua nàm hgc
2018-2019.

Chi d4o làm tôt công tâc chàm s6c süc khôe cho nhân dân; chü dông triên
khai câc biÇn phâp phông chiSng dich bênh, giâm sât ch{t chë dlch sôt:«rât huyét,
soi, tay chân miÇng trên da ban tinh. Tàng cuùng kiêm tra công tac ttâm bâo vÇ
sinh an toà,n thçc phâm.
QuVét dinh trq câp 0l hn theo Qoyét ûitrh62l20l1/QD-TTg cüa Thü tuong
Chinh phü vè thgc hiÇn cné aq chinh sâch dôi vôi nguü tham gia chién tranh bâo vÇ

Tô quôc, hm nhiêm vp quôc té ô Lào, Campuchia sau 3}t4tl975 phUc viên xtLit
ngü, thôi viÇc. Ban hanh Ké hoach thpc hiÇn Dè ân hô trq nhà ô aôi voi h9 nghèo
theo chuân nghèo giai dogn 2}ll-2015. Thârn dinh, xét duyÇt 262 hà so nguoi c6
công dugc thg huong chinh sâch uu tlâi cüa Nhà nuôc theo tlung quy d!nh. ThUc
hiÇn tôt công tric clào t4o nghè, giâi quyét viÇc làm cho nguoi lao dQng.
3- Quéc phàng, an ninh, trQt tqt an toàn fr h\i
Tinh hinh an ninh chinh tri dâm bâo, bâo vê an toan hryÇt dôi câc sg kiÇn
chinh tr!, câc Doan công tâc cüa Trung uong vè nm viÇc t4i tinh; nâm chÉc tinh
hinh an ninh tôn giâo, an ninh nông thôn ngay t4i co sô, quân lÿ, ngàn chAn không
dê câc Aôi tuqne phan dông, chting Aôi cru*r ri trên itia ban tién hanh câc hopt
dqng phric tep. Duy tri thgc hiÇn nghiêm ché ttô trgc sân sang chién tlâu; tô chric
14 Nhân dip này, fmr tô chûc 8 tloàn Lânh deo tlnh tti dg và chric mùng
tgi câc co sô giâo dgc trên ttia btui tlnh.

§
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tông két công tâc tuyên quân nàm 2018, triên khai nhiêm vu tuyên quân nàm 2019;
cÎôn cttic câc huyÇn, thành pfr6 ruram so tuyên nghla v1r quân s1r nàm 2Olg.Tô chüc
HQi nghi tông két, rut kirù nghiÇm diên tap khu qrc phông thù tinh, diên tfp
phuong én "Giài quyû

up tumg ilông ngtrài, phé riit an ntnh, trôt tu, dçp trùr bqo
logn, itdnh khùng uii, giat cht con tîn, rà phd bom min, ni lÿ chdy nô, cht nqn,
cüu hg" nàm 2018.
Trong th,ing, ,,ay ra 19 vU phern phâp hintr sU Grâm 04 vU so vôi ttuâng tnrôc),
dâ ttièu üa kfuâm phâ l6tl9 W, d4t ty lQ 84,2%.T[ptnurg chi tt4o câc câp,câc nganh
làm tôt công tÉrc nép công dân, giâi quyét don, thu khiéu npi, tô câo. Ttuâng lllZOlS,

lrong phiên tiép công dân cua dnh dâ ttép 17 luqt (bàng 24 nguü); câc sô, ngành,
huyên, thành phô, x4 phuèrng, thi trân tiép 196 ltrqt nguoi; câc câp, câc nganh tong
finh

ü

tiép nhan 107 vs viÇc, ttâ giâi quyét

nnOT W viçc (dqt?,t,S %).

PHÀN rrÜsel
NHrEM \rU TRQNG rÂM CÔXC rÂC

rnÂXC t2t2lt8

f- Tâp tnrng lânh d4o, chi dao câc dia phuong,

dcm

vi phân

dâu thyc hiÇn

lqi câc nhiÇm vÇ, huc tiêu nàm 2018; chi d4o tô chüc kiêm ttiêm cu6i nàm
2018, tông két công téc nàm 2018 và triên khai nhiêm vU nàm 2019 dàm bâo

thàrre

nghiêm tuc, hiÇu quâ.
Ban Thuùng W Tinh üy hçp kiêm ttiêm tâp thê, câ nhân nàm 2018; tô chric
HOi nghi dânh gtâLkét qua công trâc nàm 2018, dè ra rùiêm 4r công tâc nàm 2}lg.

dpg

Chuong tinh công trâc nàrn 2Ol9 cüa Ban Thuèrng vu, Ban Châp hanh
Dang bq tfuù, Chuong üinh kiêm tra, grâm sât nàm 2Ol9 cüa Ban Thuong W Tinh
üy; Chuong üirür hành dông thuc hiên Nghi quyét sô fO-NqffW ngày 22ll}l20l8
Hqi nghi Trung uong Tâm ktr6a )trI vè chién tuqc phât triên bèn viing kinh té biên
ViÇt Nam dén nàm z}3},tam nnin dén nàm 2045.

Xây

Chi ttæ viÇc so, tông két, quan triÇt, niên khai thuc hiÇn cô hiÇu qua câc Ngh!
quyét, Chi thi cua Trwrg uffig, cua tinh; ûgng tâm là chi d4o câc huyÇn, thành uÿ,
dang uÿ truc thuQc d chüc quân triêt tiên khai thpc hiÇn Ngh! quyét H9i nghi
thü 8 Ban Châp hành Trung uong Dang kh6a XII gtur voi xây dUng Chuong ûành
hanh dqng thgc hiÇn Nghi quyét dam bâo chât lugng, sât voi tinh hinh thlrc tiên.

là

chi ttpo thlrc hiÇn toan diÇn, dàng b§ câc nhiÇm vg tong công
tâc xày dUng dang, xây dpg hÇ thông chinh tri câc câp.
2-

Ldrdr- dgo,

- Tâp tnrng tuyên truyèn nQi dung câc Nghi quyét Hqi Trung uong 8 khoâ
XII, két quâ ky hqp thû 6 Qutic hçi khoâ )(IV, kÿ hqp thü 7 HEND tinh khoâ
XWII; tuyên truyèn két quâ giüa nhiÇm § thyc hiÇn nghi quyét d?i h§i ttang câc
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câp, câc nghi quyét chuyên etè cüa Tinh ùy và ngày ky niêm trong thâng. Tô chüc
ktrâo sât viÇc quan triêt hqc t$p, tô chrlc thUc hiên câc chi thi, nghi quyét cüa Dang
nàm 2018. Ban hanh: Chi thi vè nâng cao chât lugng công tâc du lufn xâ hôi trên
tlia ban tinh trong giai do4n hiÇn nay; Ké hoach triên khai thlrc hiÇn Chi thi s6 OS

tri nàm 2019.
- Dôn dôc, chi dpo, kiêm tra, giâm sât viÇc kiêm diêm tâp thê, câ nhân và
dânh giâ chât lugng tô chüc co sô dâng, clang viên nàm 2018. Tfp trung chi d4o
thgc hiÇn Chuorg trinh hành dông thUc hiên Nghi quyét Trung uong 6, Trung
uong 7 k}r6a XII cüa Dang. Rà soât, bô sung quy hopch crln bô lânh d4o, quan lÿ
cua B§ Chinh

§

2020-2025 và thgc hiên kiên toan cân bô theo ké
nhiêm ky 2015-2020, nhiêm
hogch. Tô chüc thi nâng ng4ch công chüc và xét thàng hang viên chric nàm 2018.
Ban hanh: Quy dinh thay thé Quy itinh kèm theo Quyét Ainn sô S+S vè phân công,
phân câp quan ÿ tô chüc bQ mây và can bô; Quy «tinh sô 546 vè bô *riêm và giôi
thiÇu ctân bô (mg cü; Q"Vét dinh ban hành QoV rhé làm viêc cüa câc ttang doan tô
chüc chinh tri - xâ hôi. Tham eiaÿ kién vào câc dlr thâo liên quan dén công tac tô
chüc xây dpg drng, quan lÿ biên ché và mQt sô vàn ban theo yêu càu cüa câc co
quan Trung uong.

- Thông bâo nQi durrg gqr ÿ kiêm diêm cuôi nàm aôi voi mgt sti câp uÿ, co
ctuffi, dcrn v!. Tiép tpc thuc hiÇn Ké hoech thuc hiên Thông bâo két quâ girâm sât sô
464 ct.a UBKT Trung umg; hoan thiên nQi dung câc cuQc kiêm tra, giâm sât cüa
Ban Thuèrng w Tinh üy theo ké ho4ch. Dtuh giâ két quà thyc hiÇn thi diêm UO tri
chüc danh Phô Chü nhiêm Üy ban kiêm tra chuyên trâch câp xd.
- Bâo câo danh giéL 5 nàm thlrc hiên Quyét ainn s6 Ztl và 218- QD/TW, ngày
l2tl2t2\l3 cüa Bô Chfrù t! (kh6a XI) ban hành "Quy .t é glern sât và phan biÇn xâ
hqi cua Mët trên Tô qu6c Viêt Nam và câc doan thê chinh tri - xâ hQi" và "Quy dinh
vè viÇc Mët trân Tô qu6c ViÇt Nam, câc doàur thê chinh ti - xâ hôi và nhân dân tham
gia g6p ÿ xày dung D*g, xây dlmg chinh quyèn"; két quâ triên kùai thgc hiÇn Quy
dirrtt D4-QE/TW, ngày 02t}l2}l8 cüa Ban Bi thu (kh6a )(tr) vè "Giâm sât cüa M{t
trân Tô quôc ViÇt Nam , ctu tô chüc chfnh tri - xâ hQi và nhtu dân dôi vôi viÇc tu
duông, rèn luyÇn tlpo ttric ttii sting cüa nguoi tlmg dàu, cân bô chü chtit và can bÇ,
dâng viên".

- Tâp tnmg lânh dpo, chi d4o thgc hiÇn hoan thành câc chuong trinh, ké
ho4ch công tâc nàm 2018 vè công trlc ngi chinh và phông chtSng tham nhüng. Chi
tl4o tàng cuèrng pnOi hçrp trong công trâc dièu tra, üuy tô, xét xù, dâm bâo dung
phâp luât; ttây nhanh tién dô câc vg ân nghiêm treng, phtic t4p, ân diêm nhât n vu
an thuQc diÇn Thuong @c tinh uÿ theo dôi, chi d4o. Tô chüc HQi nghi tông két
công téc nQi chinh, câi câch tu phâp và phông chting tham nhüng nàm 2018. Chuân
bi tôt nQi dung làm viÇc voi Doan cùa Ban Chi dao Trung uong vè phông, chông
tham nhüng vè tam viÇc voi Ban Thuùng vU Tinh ùy.
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3- Tàng cuàng chi d4o dôi moi, nâng cao chât lugng ho4t dQng cüa Üy ban
Mët trân Tô quôc và câc doà,n tfrê nnan dân trong tinh.
Tiép flrc chi dpo tô chric dei hôi MTTQ câp co sq nhiêm ky 2015-2020.Xày
dprg, niên khai Ké hoæh thUc hiÇn Dè fu "Tàng cuùng vân ttQng, doàn két ctâc tôn
giâo ô nuôc ta hiÇn nay" cüa Trung uong. Dôn ttôc câc don v[ hoan thành viÇc xây
{mg nhà d?i cloan két cho crâc hQ nghèo thuqc Oè ran hô trq làm nhà ô d6i voi hq
nghèo giai tloen 2}tl-2015 cüa UBND tinh. Tô chric cac doan lântr tleo tinh di thàm
và chüc mirng mqt s6 Nhà thù và Giâo xu hq deo tiêu biêu trên ttia ban tinh rùân dp
Lê Noel. Chi tlao fiên khai cac ho4t tlông chàm lo tét cho nguoi nghèo; chuong
ûinh "Tét sum vàÿ' cho doan viên, CNLD cô hoan canh kù6 lôàn nàm 2019.
4- Lânh dgo, chi dpo câc câp chintr quyèn trong tinh:

- Chi ctao tô chüc thành công Kÿ hqp mn tfli 7, HDND tinh ktroâ )ilIII;

lcÿ

hqp FDND câc huyÇn, thành ptrô. fap trung chi tÎao hoan thiên câc Ngh! quyét cüa
ky ho. p dam bâo chât luqng, thü gian quy dinh. Theo dôi, dôn dôc câc co quan c6

thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu npi, kién nghi cüa cù tri, gÉn voi chân chirù,
nâng cao hiÇu quâ quan lÿ Nhà nuôc trên Ét cât câc linh v.uc.

- Chuân bi tôt câc nQi dung bâo câo Thuùng tryc Tinh uÿ, Ban Thuong

vr,r

Tinh üy trong tharrg LZl20l8.
- DàV rn4nh thlrc hiÇn câi cgch hành chinh, dam bâo hiêu quà hopt ttQng cüa
Trung tâm hành chirù công cùa tinh và bô phen Tiép nhan và Tra két quâ cüa câc
huyÇn, thanh phô. Ttrgc hiên tôt viÇc tiép nhân và tà két quâ giâi quyét thü tsc
hanh chirù cho câ rùân, tô chric dàm bâo it*g quy tinh, thü gian quy dirù.
5- Tàng cuùng lânh d4o, chi il4o triên kùai thUc hiÇn câc nhiêm vp phât

fiên

é

- xâ hôi cua tinh; trqng tâm là câc Nghi quyét chuyên dè, câc chuong trinh,
dè ân trong phât trién công nghiÇp, nông nghiÇp, thuong m?i - dich vu trên dia ban
.^
3
,.
r
r
,t r a a ,
.
gàn voi viÇc hoan thành dpt và vugt câc chi tiêu kê' hopch nàm 2018.
kinh

- Têp tnrng chi d4o câc dla phuong hoan thành ké ho4ch gieo tèng cây vU
dông, fiên khai ké ho4ch san xuât vg Xuân 2019; chü trgng chàm s6c, phàng tnr
sâu bÇrù cây vU cIông. Tiép tpc dôn «Iôc triên khai thpc hiÇn câc dW rân, dè an, mô

hinh cô hiÇu quâ tong san xuât nông nghiêp; giam sât chët chê dich bçnh tên dan
gia süc, gia càm. Dôn dôc, hoan thiÇn Dè ân xây dpg thi diêm xâ nông thôn môi
kiéu mâu tinh Hà Nam giai doqn 2018-2020.

- Kiêm tra, dôn dôc thâo gô khô khàn, vu6ng mâc, ctây nhanh tién d§ giâi
ph6ng mat bàng thi công và giâi ngân câc công trinh; tàng cuùng và nâng cao chât
lugng thanh, kiêm ha trong dàu tu xây dpg co bfur. Tpp tnrng chi dao thâo gô kh6
ldràn, vuông mâc cho doanh nghiÇp, ûgng tâm câc doanh nghiêp sfur xuât, cung
câp hang h6a cho dip Tét Nguyên dân, câc doanh nghiêp ttàng ky c6 san phâm
treng tâm nàm 2018.

l0
- Dôn d6c câc nganh và dia phuong rà so6t tién tfô thu ngân sâch dàm bâo
hoan thành và hoan thanh vugt müc ké hopch thu ngân sâch nàm 2018.

- Tô chric tôt câc ho4t dgng vàn hôa vàn nghÇ, thông tin, tuyên tuyèn, chào
mùrng câc ngày lê lôn, ngày ky niêm trong thrâng. Ban hanh ké hogch thgc hiÇn Quy
ho4ch tông thê phât triên du llch tinh Hà Nam «tén nàm z}3},tàm nfrin 2050.
- Chuân bi t6t câc dièu kiên tô chüc thi hqc sinh giôi qu6c gia nàm 2}lg.
Kiém ta, thâm dlnh công nhen tnrong dat chuân quôc gia; tinh hinh hogt ttQng cüa
câc co sô giâo dgc.

- Nâng cao chât lugng khâm chiia Enh; làm tôt công trâc phông chông dlch
ænh, ntrât n dich sôt xuât huyét, sôi, tay chân miÇng; tàng cuàng thantt, kiêm
darn bao vÇ sinh an toan thpc phâm tuên dia ban tinh.

m

- Thuc hiÇn trit ché dô, chinh sâch tltii vôi nguùi cô công, chinh sâch an sinh xâ
hQi dâm bâo ki.p thoi, dring quy dinh. Chi ttao xây dçng ké hoech thàm t{ng qua crlc
gia eünh chinh sâch nguoi c6 công di.p Tét Nguyên dârr-z}lg.

6- Duy ûi thyc hiÇn nghiêm ché tTô truc sân sang chién dâu; chi iteo tô chûc
so tuyén cho công dân sân sang nhAp ngü nàm 2019; tô chric tông két thgc hiên
nhiÇm vu Quôc phông dla phuong nàm 2018 câp huyÇn, thành phô và câp tinh; tô
chüc gëp mat crin bq cao câp Quân dQi dâ nghi hrnr, nghi công tric trên ttia ban tinh
nhân ky niêm 74 nâm ngày thành lâp QDND Viêt Nam, 29 nâm Ngày hQi Quôc
phông toan dân. Chü itône nâm tinh hinh, làm t6t công tâc tiép dân, tâp tnmg giâi
quyét câc vp viÇc khiéu n4i phüc tap, quan lÿ chët chê ho4t dQng cüa câc itiii tuqng
phan dông, chông aôi ctrintr fi, không dê câc dôi tuqng tién hanh câc ho4t tlông lôi
kéo, kich dông, dâm bâo giü vüng an ninh trât Eu trên ttla ban; nhât là trong dip Lê
Noel và Tét ducrng llch 2019.
Trên dây là mgt s6 két quâ công tac thâng 11, nhiÇm vp treng tâm công tâc
thang 12 nàm 2018. Câc huyÇn uÿ, thfuh uÿ, dang uÿ tr1rc thuôc, câc sô, ban,
ngàu:h, tloan tfuâ tinfr xây dlmg chuong tinh, ké ho4ch triên khai thgc hiên./.

Noi nhân:

T/]U BAI\
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- Ban Bf thu Trung uong Dâng,ldê bdo cdo
- Vàn p|ông Tnurg uong Dâng,l
- Câc tlông chi Tinh uÿ viên,
- Câc huyÇn, thành uÿ, tlàng uÿ û:Uc thuQc,
- Câc sô, ban, ngàmh, doàn thê tirù,
- Ltru Vàn phông Tinh uÿ.
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