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ôn dinh và
d4t mric tàng truong cao; câc câp üy Dâng, chinh quyèn tich cgc qurân triÇt fién
hd, thgc hiÇn Nghi quyét Trung uong 6, Nghi quyét Trung rrollg 7 (khôa )trI); tâp

trung lânh d4o, chi d4o tô chrîc so két giüa nhiÇm § thgc hiÇn nghi quyét Dai hôi
Dang bô câc câp và câc nghi quyét chuyên tIè cua Tinh üy, cüa Trung uong D*g;
tinh hinh ttroi tiét diên bién thuân lqi, giâ câ hang hôa nông san c6 xu huong tàng,
t4o dÇng lgc thüc dây san xuât nông nghiêp...Tuy nhiên, bên canh nhüng thuan lqi
vân côn nhüng kù6 kùàn tIô là: câc thé lçc thù dlch tàng cuùng kich dQng, lôi kéo
làm tinh hinh an ninh, tât tU ô mQt sô Untr diên bién phüc tap; tinh trang ô nhiêm
môi truôrng, dorn thu khiéu nai ti5 câo,... Song voi sg lânh d4o, chi dpo quyét [Çt cüa
Tinh üy; sU chi rfuo, dièu hanh sâi sao, linh ho4t cüa câc câp chinh quyèn; qr dàng
thuân và quyét tâm cao cüa cQng ttôrrg doanh nghiêp và nhân dân; công titc xày
dUng Etu g, xây dpg hÇ thông chinh ti, phât trién kinh té - xâ hQi, qu6c phông an

ninh cüa tinh det nhièu két quâ quan treng.

PHÀN THIJNHÂT
rcÉr euÂ côxc rÂc Ouf m

vÀ rixu Hirvs e rHÂNG oÀu NÀM 2ot8

r- côNG TÂc xÂv DtrTsc oÂNc, cHiNrr euyÈN, MTTe vÀ cÂc
rô cmlc cHiNH rRI - xÂ ugr

1. Công tâc xây dr.rng Dâng

1.1. Công tdc ldnh dgo, chi ilgo

Ban Châp hành, Ban Thumg ,U Tinh üy tâp trung lânh d4o, chi d4o và
hoan thành viÇc tô chüc so két giüa nhiÇm § thuc hiÇn nghi quyét Aei hÇi ttang
bô câc câp, Nghi quyét Dai hqi Eâng bq tinh mn tfrt XIX và câc Nghi quyét
chuyên eIè cüa Tinh uÿ nhiÇm lcÿ 201 5-2020; tô chüc hgc tâp, quân triêt, xây dpg
Chuong trinh hanh dông thgc hiÇn Nghi quyét Trung uong 6, Nghi quyét Trung
uong 7 (kù6a XII), câc ngh[ quyét, két luân cüa Trung ucrngr dâm bâo nghiêm tuc,
hiÇu quâ, sât voi tinh hinh thgc tiên dia phuong; triên kùai thgc hiÇn cô hiÇu quà

t Nehi quyét s6 B-NQ/TW,.ngày 2213D018 cùa Bô-Chinh tri vè Cint huông xây {mg chftrh sâch phât trién công
nghiêp qu6c gia; Nghi quyét s6 zg-NQ/TW Nghi quyét sô go-NQnw, ngày 25t7?0tgiùa gô ct lnù tri "vè cnién
lugc bâo vÇ Tô quôc trên không gian m4ng" và "vè Chién luqc An ninh mgng qu6c gia"; Két hfln s6 32 cùa B0
Chlnh tri,....
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Chuong ûinh công tric nàm 2018 cüa Ban Châp hành, Ban Thuùng vU Tinh üy. Chi
dao sq tông két câc nghi quyét, chi thi cüa Trung uong, cüa tinh dam bâo chât
lugng, it r,g tién dQ2. Tô chrîc phât <tQng üng hQ dông bào trong và ngoài tinh khÉc
phUc hfu quà thiên tai3.

Ban Thuùng vU Tinh uÿ chuân bi tôt câc n§i dung làm viÇc voi Doà,n giâm
sât si5 725 cûa Üy ban Kiêm tra Tnmg o*g; Eoan kiêm tra sô 714 ctr.B§ Chinh
tri. Xây dUng Ké hopch, triên khai thçc hiÇn nghiêm tuc, cô hiêu quâ nQi drurg kién
ngh! cüa Doan công tric s6 2 -ButChi d4o Trung uong vè pCfN; tô chrîc HQi nghi
kiêm ttiém têp thê Ban Thuèrng vU Tinh üy, câc dô"e chi Thuùng tr.uc Tinh üy và t$p
tnrng lânh d4o, chi dpo, thyc hiÇn khâc phUc nhikrg l<truyét diêm, vi ph4m theo
Thông b6o sti 464, ngày 1617t2}l8 cua Üy ban Kiêm ta Trung uong.

Ban Thuông vU, Thuong tnfc Tirù üy thâo luân, cho chü brrong nè ntrièu vân
itè quan tr9ng; tô chric doan di kfiâo sât, nâm tinh hinh ô m§t sô aia phuong, don vi
aê kip thoi giâi quyét, thâo gô nhüng khô kùàn, vtrông mâc t4i co soÉ. D6n tiép, hm
viÇc voi doan công térc cincâc dèng chi lânh dao Dang, Nhà nuôc vè *re* và tàm
viÇc t4i tirù. 9 th,âng dàu nàm, dâ ban hành 02 Nghi quyét, 06 Chi thi, 01 Thông tri,
2S K& hân, 03 Chuorg tinh hành dông5 và nhièu vàn ban lânh tleo chi ct4o toan

diÇn trên crâc linh 4lc.
1.2. Công téc ttryên truyèn, gido dqtc chinh tri ttt tutng
Tfp tnurg chi d4o làm tôt công tâc tuyên tmyèn phUc vU nhiêm vg chinh tri,

câc ngày lê lôn cüa dât nuôc, cüa tinh. Chi dao tô chüc quan triêt, fiên khai thlrc
hiÇn nghiêm tuc câc ngh! quyét, chi thi, két tuân cüa Trung uong, cüa tinh clâm bâo

chât luqng, hiÇu quâ. Dây manh thuc hiên Nghi quyét Trung uong 4 khôa )il vè

xây dpg, chinh dôn Dang gàn v6i thuc hiên Chi thi sô OS cüa Bô Chinh tri vè hqc

tâp ,à làm theo tu tuong, dao düc, phong câch Hà Chi Minh. Tâp trung chuân bi nôi
d*g, dièu kiÇn tô chûc câc hopt tIông Kÿ niÇm I 15 nàm ngày sinh dông chi Luong
Khânh ThiÇn (1903-2018). Tàng cuèrng chi d4o công tac phông, chông "diên bién
hoà binh" ûên linh vgc tu tuong vàn hoâ; công trâc thông tin, truyèn thông vè bâo

hiêm xâ hQi, bâo hiêm y té trên ttia ban. 9 thrâng dâu nàm 2018, toan tinh mô dugc
44\ûp tài duOng lÿ luân chinh ti, chuyên môn nghiêp vu cho 4.250 hgc viên.

2 Tô chüc tông két 10 nàm thuc hiên Nghiquyét sô zt-Nqfnv, ngùy 2219D008 cùa BO Chlnh tri vè tiép tgc xây
dgng câc tlnh, thành ph6 tnrc thu§c Trung uong ttrành kùu vyc phôngrhù vttng châc trong tlnh hlnh m6i; tông két
tO nam rhuc hi§n Chl thi s6 Zl-CtÆW cùa B0 Chlnh ti lùoâ X vè tiép tuc tàng cuùng lânh d?o, chl ttêo công téc
phông ch6ng và kiêm so6t ma tuÿ trong tlnh hlnh môi; tông tét tO nem thUc hiÇn Nghi quyét Trung uong nàm kh6a
k vè tang cuùng công tâc kiêm tre giâm sât cüa Dàng gÉn vôi so két công tâc kiêm ra, giâm.sât và thi hành § luft
Dàng giüa nhiÇm § 2Ol5 - 2020; tône k& 10 nàm ürgc hiÈr Nehi qtryét fnmg uong 6 kü6a X 'Vè n&rg cao nàng t\rc ltutr
Aao, s,rc Ai& du cta tô chric co sô tlàng va *rât hqng dOr ngu cer bO, dÂng ü&r"; tông tét ürtrc hiàr Chi üi sô 36{I/TW,
ngly 30Æml4 cna Bô Chfnh üi vè Oai tr§i Dtore tS câc câp ti&r tfi Oai trQi Cei Uifu toAr +16" È, hü Xtr ora Dkrg; so két S

ntn t rr t rçn Nghi quy& 29-NQ/TW, tÇty Mtll?ol3 ola BCH Thng uong khôa )(I vè di mûi cer bàn, toàr dien grâo dtrc

và dào Bo, tlâp fng yar càu CXIUOU torg Afu Uen h*r té tri tutng tlinh huông XHCN và trôi nhâp +r& té;....
3 TInh dén ngày 2619 6 OZ tâp ttrê và 03 câ nhân ung hô vôi sô tièn trên t,3ZZ ty Aàng.
a Tô chrtc tloàn tli khâo sât viÇc bào tàn tài nguyên thiên nhiên thuôc câc xd Liên Scm, Khâ Phong, Ba Sao (huyên
Kim Bàng); tli khào sât thUc té tçi câc khu qrc 2,3 thuQc quy ho4ch ttinh huông Khu tlô thi, Khu công nghiÇp, Khu
dich vu vui choi giài trl phla Tây sông Dây (huyÇn Thanh Liêm);.46i üroai vûi Thanh niên, Nhân dân xâ Thanh Lrnr,
huyÇn Thanh Liêm;...

s Trong tlô, Quÿ III20I8 ban hành 0l chi thi, 02 chuong trinh hành d§ng, I I két luân.
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1.3. Công tdc ô chirc, cdn bQ

Tfp trung triên kùrai thgc hiÇn sâp xép tô chüc b§ mây, biên ché câc co guil,
don v! cüa câ hÇ thông chinh ti; ttâV nhanh tién tIô thgc hiÇn Chuong üinh hanh
dông sô s+-Ctrfru thlrc hiÇn Nghi quyét Trung uong 6 khoâ KI6; Chuong ü:inh
hanh ilông sti 62-Ctrfru thgc hiÇn Nghi quyét Trung uong 7 vè công trâc cân bQ.

Hoàn thiên Quy tfinh tiêu chuân chüc danh, ktrung tiêu chi dânh giâ cânbQ lânh dao,
quan lÿ thuôc diÇn Ban Thuong vu Tinh üy quan lÿ. Chi deo üêc tu kiêm ta, rà soât
trong công tac bô nhiÇm, gioi thiÇu crin bô theo tinh *ran fnOng bâo tét tuan +:-
KLÆW, ngày 2811212017 cûa B9 Chinh tri tong toan tinh; thgc hiÇn nghiêm tuc
câc n§i dung vè công tâc cén bô theo Thông bâo sô 464 cûa UBKT Trung uong.
Huong dân quy ho4ch crln bQ lânh d4o, quan lÿ nhiÇm ky ZO2O-2025,2021-2026
và nhiing nhiêm § tiép theo và thUc hiên rà soât, bô sung quy ho4ch ctân bQ câc
câp nàm 2018. Kiém diêm, dânh giâ, phân loer tâp thê, câ nhân cân bQ diÇn Ban
Thuùng vu Tinh üy quan lÿ nàm 2OL7 gÉn voi thuc hiÇn Nghi quyét Trung uong 4
kh6a XII. Quan tâm thgc hiên «it chinh sâch cân bQ7. Công tlc hiÇp y, ttièu it§ng, bô
nhiêm và luân chuyén can b§ dam bâo dân chü, công l«ùai, ttung quy rirù8. Bâo câo
BO Chinh ûi, Ban Bi thu, Ban Tô chric Trung uong két quâ triên khai thgc hiÇn câc

nghi quyét, chi thi và câc vàn ban chi dpo vè công tâc cânbQ dâm bào tién dQe. 9
th,âng dàu nàm, toan tinh cla két n4p dugc 671 quân chtmg rru tri vào Dang; Quyét
ttinh tAng, tnry tàng Huy hiÇu Dang aôi voi 3.030 dàng chir0.

7.4. Công tdc kiëm fia, gidm sdt vù thi hành kÿ lufit itdng

Tfp trung trién khai thpc hiÇn c6 hiÇu quâ crâc cuôc kiêm ha, giâm sât theo il*g
chuong tinh, ké hoach dâ dè rarr; Tiép tgc chi d4o nâng cao chât lugng giâm sât
6 Dâ phê duyÇt Oè ar, rap xép Uç may, Ulen ctré t<trôi UE Un fô qu6c và câc tloàn thê chfrrh Ei - xâ hQi tintr; rht Aêm hqp
nhét van phông câp huyÇn W huyfo Thantr Liêm; hç rùât vàn phông Dlng uÿ và Vtu phông UBND ü 69tll6 dûn vi 6
xt, 0316 don vi clp huy§n b6 tl ttuW Truông ban Dân vân dôrg üùi là Chù tich MIIQ hnryts; 0606 tlqr ü üuc hiftr
Trutug ban Tirytu giao A&rg ftùi là Giâm Oôc fnrng mm Uôi duüDg chfth ti huyfrr; üUc hiên s.âp nhêp câc chi bQ, ban

công tâc mflt trfu và câc doàrr thê sau khi sâp nhfp thô.n, tô dq ph§, sâp ù& câc Egrn, nmg tâm O 6 tr,ryfr,, ràp -ép tô
clulc b§ mây câc HQi; quy& dinh sâp nhâp hl 612 ürôrL tô atr ptrô xu6ng côn 228,....7 Chgncù23ctr$AUôiaÉngt<i&rtlicQtr6cphôngvàtuinftùdiuçrrgZ; cù50cerbOditçc.ao6ÿhânùftrhti
hç qp tuB nàm tpc 201&2019; b6o câo Thuùng tgc [hh ùy dm! sâcü cfryr cri ve tông trqp h! so cân b§ tli hçc cao dp tÿ
Uan *mr ti UC không @ fiung Bi fth nàm 20tg-Z02O d6i vdi eO dng *i ai Aàr kier, tiar cnün
8 «ifr, totu lhành ütu LIBND trrh nhiÊn kÿ 2}l(.l2[2L Olèu Afrrg Uô ntriêm, gdi üiè rtoig cri à!c dantr: Chù @r Lilh
doù L^ao d§ng ünb Ciem A6c sô Tài drfrrh; Ciam a6c Sô Ttr phfu; Phô gien dc St fai chfrrtr; Pbô ùü tiû HOi Nông d&r

trrh; Phô bl llu thuhg tUc Huyh ùy Lÿ Nfrân; gô ,,trifu lai: Tnrùng Bm Quàn lÿ câc khu c&re n$r§p tLth; Phô trûng ban

BmBào vê Chàm sdc sûc lüe ctubQ dnb h6giâm O6c SOVIé, Phô giftn 06c SONOi vu Phô gam 06c Bar qutoi lÿ Éât
ni&r*truætrimdi; Hifuyt6*riem raUô rùiên lar: Ph6giân A6c naomâm:«ât§itLrh;Giern aôcrcoUægnb Ciâm d6c

Ngân_htug drtuh *fr xâh§i dnh; Chlnh ùy, Ph6 ùtoh ùy BO ChI huy Quer ry üù, Cïc tu&rg PtÉ qp tutmg Qrc m6ng ké,

OZtrâm pran fitrng ép Tôa tu rùân d&r tftrh; fiÈr toan Uô sr.ng: Ph6 BI üru Dâng ùy C&E m tfrür, Üy üà Bar fhuùng rap,

Üy viên Ban Ctiâp hàth Dàng b0 huyên try, üràrtr üy, tlàng ùy tUcthu§c.e qry III20I8: Bâo câo 5 nàm thgc hiÇn viÇc xét, công nh{n nguùi ho4t tlQng Câch mgrg theo Nghi rtinh s6
f IZOiS/ND-CP ngày Ogt4n}l3 cua Chinh phü; Bâo câo tg t<iêm ta, rà soét viêc thuc hiÇn công tâc cÂn bô theo
Thông Uao fét hân sô 43-TB/TW, ngày 2Ell2t20l7 cüa B0 Chhh tri.
r0 Trong dô Huy hiêu Dàng 70 nàm: 96; Huy hiÇu Dâng 65 nàm: 09; *Iuy hiÇu Dâttg 60 nàm: 27;Huy hiÇu Dfuig
55 nàm: 318; Huy hiÇu Dâng 50 nàm: 1293; Huy hi§u Dâng 45 nàm: 496; Huy hi§u Dâng 40 nâm: 281; Huy hiÇu

Eàng 30 nâm: 510.tt Quÿ IIIl20l8, BTV Tlnh üy tién hành 02 cu§c kiêm tra: Kiêm tra viÇc lânh tlgo, chl tlgo thUc hiên Nghi quyét
s6 OS-NQÆU, ngày 25t8l2}ll cùa TInh üy (khôa XVIU) vè phât triên dô thi tlnh Hà Nam dén nàm 2020;Két
luân s6 I9-KL/TU, ngùy 3016t2014 cùa Ban Thuùng vç TInh riy vè két quà thsc hiÇn Nghi quyét Os cùa Tlnh
üy (khôa XVIII) vè phât triên dô thi tlnh Hà Nam tlén nàm 2020 và Quy hoçch chung xây dsng tlô thi Duy
Ticn aén nàm 2020, tàm nhin ttén nàm 2030; Nghi quyét sô 06-NQ/TU, ngày 301612016 cùa TInh ùy vè xây
dgng và ph6t triên thành phô Phù Lÿ dén nàm 2020, tàm nhln dén nàm 2030. Kiêm tra viÇc lânh dgo, chl tt3o,
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thuàng xuyên; chi dpo giâi quyét kip thoi nhimg w viÇc khiéu n4i, t6 câo liên
quan dén tô chüc ttang và dang viên theo ilune quy ttinh.

9 thting dàu nàm, câp üy câc câp iIâ kiêm fra344 tô chüc itang và 481 dung

viênr2, giâm sât292 d chric và 589 dang viênr3; kiêm ffa 3 tô chüc ttane câp duoi
khi c6 dâu hiÇu vi ph4m; giâi quyét khiéu n?i ky luft dang A6i voi 01 dang viên; thi
hanh § lupt 01 tô chric ttane và 87 itare viên bàng hinh thüc: khiên tâch 76, cërth

câo 08 và câch chüc 03 ttang viên. Üy ban kiêm ta câc câp kiêm ta 432 tô chric
itang và 49 ttang viên, giarn sât 241tô chüc ttang và 395 ttane viên; thi hanh lcÿ

lu[t 12 tlung viên bàng hinh thüc: I(hiên trâch 02 và Khai tru 10 truong hçrp.

1.5. Công tdc Dân vQn

Chi eteo kiém tra viÇc thUc hiên Nàm dân van cüa chinh quyèn 2018, viÇc

thUc hiên Quy ché dân chü ô co sô và công tric tôn giâo trên dia ban 14. Ban hành
Ké hoech vfn dQng nhân dân giâm sât thgc hiÇn Nghi quyét Hôi nehi lan thir sâu

Ban Châp hanh Trung uong Dang kh6a )ilI "MOt st5 vân dè tiép tuc dôi moi, sâp

xép tô chric b9 mây cüa hê thông chinh d tinh ggn, hopt dông hiÇu l1rc, hiÇu quâl'.

Chi dpo, huong aân tô chrîc câc ho4t dông ttôi thoai giüa nguü tt mg dàu câp uÿ,
chinh quyèn voi nhân dân theo Quyét dinh sô 218-QDÆW, ngày l2tl2l2}l3 cüa

BO Chinh tri và Huong dân sô 26-IJDlflJ, ngày 0314/2015 cüa Ban Thuùng vç
Tinh üyt5. Nâm ûnh hinh câc hopt ilqng tin nguông, tôn giâo ttê kip thü hryên
truyèn, van d§ng dam bâo tuân thü theo quy tlinh cüa phâp luft.

7.6. Công tdc Niri chïnh và phàng, chéng tham nhfrng

Triên khai thgc hiên Ké ho4ch giâm sât viÇc thgc hiÇn công tac phông, ch6ng
tham rürüng trong lînh v.uc quân lÿ, sü dUng ngân sâch Nhà nuôc. Hoan thành Ké
ho4ch, thông bâo két quâ rà soât câc cu§c thanh ha kinh é -xâ hôi và viÇc thgc hiÇn

kién nghi cüa Kiêm toan Nhà nuôc trên dia ban tinh nàm 2016 ,2017. Sta dôi, bô
sung thay thé Quy ttinh sô Z1O-qD/TU, ngày 07l5t2}l4 cüa Ban Thuùng vp Tinh
üy vè viÇc tàng cuèrng lânh dpo công tâc phôi hçrp giüa câc co quan nQi chinh tinh;

Quyét dinh sô 713-QD/TU, ngày 2ll4l2}14 cüa Ban Thuàng vu Tinh üy ban hanh
quy ché ph6i hqp gitta Ban Nôi chinh Tinh üy voi Ban Thuùng vU Dang üy Công
an tinh, Ban can s1r tlang Viên kiêm sât nhân dân tinh, Ban cân s1r dang Tàa rân

nhân dân tinh vè công tâc n§i chinh và phông, ch6ng tham nhüng. Cho chü tnrong
giâi quyét dôi voi m§t s6 vu ân, W viÇc diÇn Thuàng truc Tinh üy theo dôi, chi
dao. Chi ttao phôi hçrp nâm châc tinh hinh, ktrông dê câc ttré tgc thù tlich lqr dung
lông yêu nuôc cüa nhân dân dê lôi kéo, kich ilQng biêu tinh trên rtia ban tinh. Công

trién khai tô chrtc ttrrrc hiÇn Nghi quyét Tnrng uong 4 fthôa XII) gân vôi viÇc thuc hi§n Quyét tfnh s6 ZtZ-qOmV
và Quyét dinh 218-QD/TW, ngày 22tl2l20lil cùa BO Chlnh ni Ghoâ X9 A6i vôi Ban rirutmg vu HuyÇn üy Lÿ
Nhân, Dàng doàn và ùy viên Dàng tloàn HQi Liên hiÇp Php nü tlnh, câc dông chl Thuùng trUc TInh <loàn.) thành lgp
Doàn kiêm tra và{ién na*r mêm ft theo «é ho4ctr s6 SS-KHÆU,ngày l0t820l8 cüa Èan Thuùng w TIrh uÿ ttryà
hiÇn Thông bâo s6 464-TB/[JBKTTW.
t2 Trong ttô câp ttntr t<iém tra tl tô chûc, 37 tlàng viên; câp huy§n t<iêm tra S3 tô chrtc và 82 tlàng viên. Dtuig ùy co
sô kiêm ta278 tô chüc và362 tlàng viên.
13 Trong d6, Ban thuùng vU huyên üy, thành ùy, tlfuig üy trUc thuQc giâm sât 40 tô chrlc ttàng và 6l rlturg viên. Câp
üy co sù giâm sât252tô chrlc và 528 ttang viên.t{ Thành lfp 03 tloàn kiêm ha viÇc thgc hi§n QCDC ô co sù ô 3 loSi hlnh: xâ, phuùng ttri trân; co quan hành chlnh
sU nghi§p và doanh nghiêp.; 0l tloàn kiêm ta công tâc tôn giâo qi huyÇn Lÿ Nhân, mrt l,ie*.
15 Tô chüc t6t gQi nghidông chl BI thu Tlnh üy a6i ttroai vOi nnan dan *a m*t Luu (huyÇn Thanh Liêm).
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tâc phông chting tham nhüng dugc triên kùâi thpc hiÇn nghiêm tuc, hiÇu quà; thgc
hiÇn nghiêm viÇc kê kùai tai san ei5i vOi câc tltii tuqng phài kê khai.

Z.Lâinh tlço công tic chinh quyèn

Hopt dông cüa IDND tinh c6 nhièu dôi môi, chât luqng, hiêu qua câc m{t
công trâc dugc nâng cao. Chi d4o tô chric thành công lcÿ hqp thü 6 - IDI{D tinh
khoâ XV[I, tSp trung cu thé hôa, ban hành câc co ché chinh sâch thgc hiÇn Nghi
quyét Trung uong 6 (khôa XID. Tiép {rc chü tgng dôi môi, nâng cao hiÇu quà
hopt dQng cua HDND câc câp thông qua nâng cao chât lugng câc § hgp, câc cuQc
tiép xüc cü tri, câc cuQc giéLrî sât, nhât h câc ho4t dQng cüa Thuùng tgc HDND,
câc ban, tô itei biêu và ilai biêu HDND tinh. Tâp trung dôn d6c, giarn sât viÇc ttrgc
hiÇn câc Nghi quyét cüa ÉDND tinh, câc ÿ kién kién nghi và céc vân aè nhièu cü
tri và nhân dân quan tâm. Xü lÿ kip thoi câc n§i dung phât sintr gita2 § hgp «tâm

bào hiÇu quâ, düng quy dinh.

Chi dao Üy ban nhân dân tinh bâm sât nhiÇm W treng tiim, giâi phâp dièu
hành cua Chinh phü, câc nghi quyét, két lu6n cüa Tinh ùy, HDND tirù, cg ttrê trOa

bàng câc Chuong ûinh, Dè ân, ké hoach và tich clrc chi ifao triên khai thgc hiên.
Tap tnrng bâm sât co sô, lânh dao, chi dpo quyét [Çt, c6 trqng tâm, trgng diêm,
dông thoi bao qurlt toan diÇn m9i lÏnh vUc cüa doi sông xâ hQi, huong vè co sfl
nâm Uât thông tin và chi dgo xü lÿ câc vân dè phât sinh nhanh ch6ng, kip thü.

Tô chüc rà soât, dânh giâkétquâ giüa nhiêm ky thUc hiÇn câc Nghi quyét
chuyên ttè cüa Tinh üy gàr, vor câc Ké ho4ch, Chucmg finh, Dè ân phât triên kinh
té - xâ hQi dâ ban hanh; tu dô xâc dlrù rô nhiing vân aè tàn t4i, h4n ché, nguyên
nhân; dua ra phuong hucmg, giài phâp tao tâp trung lânh d4o, chi d4o thâo gô câc

khô kùàn, vu&rg mâc dê thgc hiÇn cô hiÇu quà câc mpc tiêu, ké ho4ch. Chi d4o rà
soât, dânh giâ thgc trqng câc dg rln Khu dô thi, Khu nhà ô trên ttia ban tinh dê cô
giâi phâp chân chirù, tàng cuùng quan lÿ.

Tiép Bc chi dao ttây manh câü câch hành chinh, nâng cao ÿ thüc tuâch nhiêm
thi hành nhiÇm vç, công vp cüa cân b§, công chirc, viên chric theo Nghi
sô OS cüa Tinh üy; tàng cuèrng thanh ûa, kiêm tra viÇc thUc hiên câi cârch

trong
q.ryét

hành chinh t4i câc co quan, don v!.

Chi tlao nguoi dung æu USI.ID câc câp trgc tiép tiép công dân dê giâi quyét

kip thü nhüTrg kién nghi, aè xuât cua nguoi dân. Tàng cuùng ilôi thoai giâi quyét don
thu, khiéu nel tô câo cüa công dân.

3. Màt tr$n Tô qu6c và câc tô chürc chfnh tri - xâ hQi

Chi dao t$p trung tuyên truyèn, vQn cÏQng hôi viên, tÏoan viên, câc tâng lôp nhân

dân thyc hiÇn ttit chü tnrong cüa Eang, chinh sâch, phâp luQt Nhà nuôc; tich cyc tham
gSa câc phong trào, tgng tâm là câc ho4t dqng "(Jéng rufrc nhô nguàn", "Dèn on
ttdp nghîa" nhân ky niêm 7l nàm Ngày Thuong binh, LiÇt sÿr6; tham gia xây dUng

t6 Thh doàn: Chi deo câc câp b0 tloàn tô chrrc câc hoet @ng üLh n& U er er câc nghfa trag LrCt sÿ hàr dia btu toàn

ûrtr; tô chüc tu vân, khâm bênh và câp phât thu6c miên phl cho 60 thuong binh t4r Trung tâm tüèu duOng thuong
binh huyÇn Duy Tiên; tà1rg OO suât quà cho Mç Viçt Narn anh hùng và 32 suât quà.cho gia tllnh chlnh séch, trê em c6
hoùr ânh ltO l*ren v6i tông ri giâ tên 15 triÇu dông. H§i Liên hi§p phu ntl câc câpthàm, tïng 333 suét quà cho céc
gia tllnh chlnh s6ch, mç ViÇt Nam anh hung tông tri giâ là 143 tri§u ttông. Liên doàn Lao tlsng tlnh thitm, t{ng quà
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câc mô hinh "Dân vfn khéo" gân voi thgc hiÇn câc tiêu chi tong xây dlmg nông thôn

moi, dô thi vàn minhrT; tô chûc khâo sât lây ÿ kién sy hai tèng cua nguoi dân, tô
chüc, doanh nghiêp vè câi câch thù Qrc hanh chinh nàm 2018. Tiép qrc triên ktrai thlrc
hiÇn ké ho4ch giâm sât xâ hôi nàm 2018 theo Quyét dirlfnzlT cua B§ Chinh trir8.

Chi deo tô chüc thành công D?i h§i Công ttoan tinh nhiêm ky 2OlS-2023. Phôi

frqp ,g Tông Liên doan Lao ctQng ViÇt Nam tô chüc Chuong tinh Thü tuong Chinh
phü d6i thoar voi công nhân lao ctQng câc Khu công nghiêp vung ttône bàrre sông

Hèng Br tinh. Chi ifeo hoan thành dai hôi HQi Nông dân câp huyÇn và chuân bi tô
chrîc ti5rt Dei hôi HQi Nông dân tinh nhiêm kl 2018-2023; cttr tÏao MAt t.ât Tô qu6c

và câc 6 chüc chinh fui - xâ hQi dôi moi nQi d*g, phuorg thric ho4t dçng gÉn voi
phât fiên doan viên, hQi viênre.

n- rcûr euÂ pnÂr rnrÉx KrI\H TÉ - xÂ ngt
Tông san phâm trong tinh 9 th*e dàu nàm (gid ss 2010) dqt25.29L,4 tÿ dông,

tàng 10,94oÂ'so voi cung lcÿ.Co câu kinh té: Nông, tâm nghiÇp, thüy san l},lyo,
Công nghiêp - xây dUng 62yo,D[ch vq 27,9%o. GRDP binh quân iIâu nguoi (Sid hiên

hành) dAt39,1 tiÇuttông,bâr,g 72,8yokého4chnàm, tànglg,îYosovoicùnglcÿ.Thu
ngân sâch ilpt 5.551 ÿ dàng, tàng 19% so voi cùng lcÿ và dqt 82% dg toan dla
phuong.

1. Phât triên kinh té
1.1. Nông nghiêp, nông thôn

Tfp trung chi d4o so két giüa nhiÇm § và ban hanh I(ét tuân sti SZ-KL ITIJ,
ngày 2}l6t2}l8 cüa Ban Thuèrng vU Tinh üy vè thgc hiÇn Nghi quyét s6 05 cüa
Tinh üy vè dây manh công nghiÇp hôa nông nghiêp, teo dôt phâ phât triên nhanh,
.À È ^bên vüng nông nghiêp, nông thôn tinh Hà Nam giai do4n 2016-2025, dinh huong
dén nàm 2035. Tiép tgc thgc hiÇn chü tnrong tich tU rugng dât, câc chuong ûinh,
Aè an phât fiên nông nghiêp. Chü trqng phât triên chàn nuôi bô süa, bô sinh sân,

bô thit. Triên khai mô hinh nuôi câ "Sông trong ao" t4i câc huyÇn, thành phô; lpp
quy ho4ch, xây dWrg co ché thu hüt dàu tu phât triên vung nguyên liÇu cho nhà
mây ché bién thit lgn s4ch cüa Tfp doan Masan.

Giâ tri sân xuât nông, lâm nghiêp, thüy san (giâ SS20l0) elat 5.601 ,1 ü
dông, bàrrg 72,2yo ké hoach nàm, giam 0,4Yo so voi cùng ld. Chi t14o hoan thanh

cho 03 Trung tâm dièu duong thuong binh nlng tai huyÇn Kim Bàng, Duy Tiên, Thanh Liêm vdi tông s6 tièn ri giâ
4,5 triêu dàng; Hôi Cuu chién binh tlnh thàm, tâE quà câc thuong bçnh binh tai fhrng ttn Aèu duOng fhuong Uintr
Uan Càn (huyÇn Thantr Liêm), YtuNan (huyÇn Dry Trên) vàBa Sao (huy§r Kim Btuig)...
t7 Tô chrlc ru mât mô htnh diêm "Khu dôn cu vdn hôa sàn xu& và têu dùng san ptuùn nông nghiQp sqch" t4i xl
Xuân Khê và mô hlnh "rô, pni qoan hit thvc hiQn nép séngvàn minh itô t\i" t4tthi trân Virm fr1r, truyen rÿ r.Ihât ; tô
chrtc hQi nghi rfiêm vè ty cam t<ét ttrlrc hiÇn mô hlnh 'Khu dân at iloàn ttét *ay funS nép séngvdn mhh dô thi' îtur
2018 hi huyên Duy ï&r vàthành phô Phü Lÿ.
rs Mât rên Tô ç6c Untr: Tô chrlc tloàn giâm sât t4i Thanh ta tinh C6i vOi viÇc công khai câc két hân Thanh na nàm
2017 và 6 thâng tÈu nàm 2018; giâm sât trgc tiép viÇc giài quyét câc vu viÇc khiéu n4i, t6 câo, phàn anh tôn dqng
kéo dài cùa UBND xâ Dgi Son, huyÇn Duy Tiên. Liên tloàn lao tl§ng tlnh: Tô chrlc tloàn giâm sât viS ttrlrc hien Bô
luât Lao tlông Luêt Công tloàn và Nghi rfinh s6 602013/ND-CB.Nghi dinh l9l20l3lN»CÈ Bi mot s6 aoantr nghrêp
tên tlia bàr tlnh. TInh Dots giâm sât UBND huyÇn Thanh Liêm vè vifu tiên khai thgc hiÇn công tâc hô tq chàm s6" rüô
ktroê và Fq güp xâ hôi d6i vûi hè em; viÇc <làm bâo câc dièu kiÇn vui choi, giâi ü{, vàn hoâ rgt§ Uruâq thê ürao rong
thanh thiéu niên...p 

Quÿ m,ttrtuù lêp mûi 12 tô chüc công tloàn vôi 760 ttoàn viêrq HOi CCB két nqp thêm 325 hôi ü&r mdi. 9 thâng, Hsi
Nông dân két n3p ftêm tluqc 4.635 hQi viên....
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gieo cây hia xuân ttune thùi vç, vugt ké hoech vè aiÇn tich2o; nàng suât lüa dat

iq,q tatt U sân lugng luorg thgc câ nàm uôc dAt 420.390,9 tân, tâng2,lYo so vôi
nâm2017.

Chuong tinh xây dpg nông thôn moi tiép Qc duqc triên ktrai m4nh më,

hiÇu quâ. Toàur tirù cô 80/98 xâ và 02t6 huyÇn duo. c công nh4n d4t chuân nông
thôn moi; darrg t$p tung chi dpo thành pnô fnri Lÿ hoan thành nhiêm W xây dgng
nông thôn môi nàm 2018. Chi dpo xây dUng và triên khai ké hopch công nhen
huyÇn nông thôn moi nâm 20t9 Aôi voi huyÇn Lÿ Nhân, huyÇn Binh Lçc.

7.2. Công nghiQp, thu hüt itàu tr
Chi deo so két giüa nhiÇm § và ban hanh Két fuân sô 8Z-KLÆU, ngày

3Ol5l2OL8 cüa Ban Thuong vç Tinh üy vè thyc hiÇn Nghi quyét 04 cüa Tinh üy vè
phât triên công nghiêp hô trg, ché bién, ché t4o, tpo nèn tang phât fiên công
nehiÇp voi tôc dQ cao, bèn vüng giai tÏo4n 2016-2025. Giâ fi san xuât công nghiêp
(giâ SS20l0) dat 67.260,5 ÿ dàng, tângL4,4Yo so vôi cùng §. Nhièu san phâm

công nghiêp chü yéu tàng, trong dô môt sô san phâm tàng khâ.

TQp trung thâo gô khô khàn, vuong mâc cho doanh nghiÇp, nâng cao chât
lugng dich v.u phUc W Ktru công nghiÇp, duy tri nghiêm 10 cam két cùa tinh voi
câc nhà dàu tu. Tô chtic thành công ho4t dÇng xüc tién dàu tu nàm 2018 t4i Nhêt
Ban và Hàn Quôc; thu hüt dàu tu dat két quâ ttit. g thrâoe dàu nàm dâ thu hüt dugc
87 dU ân dàu fi ê7 dç dn FDI và 50 dr dn trong rufic) voi tông vi5n dàng § ttàu

ir 265 triÇu USD và 3.525,3 ÿ dàng. Lüy té aén ngày 25lgt2}l8, trên dla ban tinh
c6 825 dU an dàu tu côn hiÇu htc (244 dat dn FDI và 581 dv dn trong nuôc) vu
v6n dàng W 2.7 L7 ,1 triÇu USD và 104.756,3 tÿ clàng.

Quan tâm chi d4o phât trién tiêu thü công nehiÇp và lang nghè. Rà soât tinh
hinh ho4t dông cüa câc cpm công nghiêp, tinh hinh phât triên hng nghè trên dia
ban tinh; xây dpg, ban hành Quy ché phôi frqp quan lÿ cUm công nehiÇp tên dia
ban tinh...

9 thâng dàu nàm, c6 423 doanh nehiêp thành lQp moi, 131 doanh nghiÇp güi
thông bâo tam ngtrng ho4t dQng, 32 doanh nghiêp giâi thê.

1.3, Thuong mgi, dlch v1r, du lich
Chi d4o so két gitia nhiÇm § và ban hành Két luan s6 gZ-t<t/TU, ngày

t7l7l20l8 cüa Ban Thuèrng W Tïnh üy vè thpc hiÇn Nghi quyét 07 cüa Tinh üy vè
phat fiên thuong mgi, dich vu, treng tâm là dlch 4r chât luqng cao câp vung vè y té,

dào t4o nguàn nhân lgc và du lich, giai do4n 2016-2025. Eôn di5c hoan thiên ttrü tpc,
dây nhanh tién dô dàu tu câc dg rin to.ng itiêm trong tinh v.uc thuong mpi, dich vg,
nfrât ta Khu du lich Tam Chüc và câc công üinh ha târrg § thuft, tlâm bâo clü câc

dièu kiÇn tô chüc D?i lê PhAt dan Liên hiÇp qu6c nàm 2019 t4i tinh. Khânh thành,
dua vào sü dqng sân golf Kim Bârg, Trung tâm thuong m?l Vincom Plaza.

-Âr'Tông mûc brân lé hang hoâ và doanh thu dch vU tiêu dung xâ h§i dpt 16.394,3

ÿ dèng, bàrre 73,5Yo ké hoach nàm, tÀng l.S,lYo so voi cùng §. Câc ho4t dQng dich

zo Nàngsuâtlûad4t67,ZtAlhqtàng0,5ty'hasovôivgxuânnàm2017.VUmù4toàntlnhgieocâytfuqc3l.g}7,4
ha lüa, giàm l,7o/o (558 ha) so vôi cùng §
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W 0ên tài, bttu chinhviàn thông, rurtc sqch, diQn lçc, ngân hord,...) tiép tpc phât
fiên, co ban tlrip ung nhu càu cüa nguü dân và doanh nghiêp.

Xuât khâu tàng cao. Kim ngpch xuât khâu dat 2.085 triêu USD, bàrre gg,3yo

ké hoach nàm, tâng75,7%o sovoi cung §.
Ho4t dQng du lich dugc duy ti. Trong 9 thâng cô khoang 1.139,15 nghin

luqt lôâch vè Aia ban tinh (trong ctô: 20.i20 tuqt khâch qué, té1, doanhthu du lich
dqt260,7 tÿ etàng, tàng 38,3Yo so voi cùng kl 2017.

Tàng cuùng kiêm ha, kiém soât thi truùng, xü lÿ nghiêm Aôi vOi h*e nhâp

lgu, hang giâ, hang kém chât lugng".
1.4. Tùi nguyên, môi truùng

Chi tteo thgc hiÇn dàng bô câc giài ptulp, tàng cuùng công tric quan lÿ nhà
nuôc üong linh 4lc dât dai, ktrorâng sân, môi truong. Tflp ûrung chi d4o tlây nhanh
tién ifô thUc hiên câc két lufln cüa Ban Thuèrng vg Tinh üy tiên quan dén viÇc rà soât,

xü lÿ câc tôn t4i, vi phern üong thUc hiên Ké ho4ch 566/KH-UBND cua UBND
tinh; dôn dt5c, kiém fra giâm sât công tric xü lÿ râc thài sinh ho4t t4i câc dg ân, nhà

mây xü lÿ râcthâi sinh hopt; thuong xuyên chi d4o, kiêm tra, dânh giâ tirù hinh thgc
hiên Dè an giâm thiêu ô nhiêm môi truèrng khu v.uc phia Tây sông Dây ...

1.5. Dàu tu xây dVnS co bôn

Chi ilao so két giüa nhiÇm § và ban hành Két luan sti gl-I(I-m-1, ngày
25l6l2OL8 cüa Ban Thuong 4r Tinh üy vè thlrc hiÇn Nghi quyét 06 cüa Tinh üy vè
xây dpg và phât triên thanh pnO fnti Lÿ dén 2020, tàn nhin ctén 2030. Dây mæh
quan lÿ trong linh qrc xây dpg co bâur và trât tU dô thi. Xây dung câc quy dinh
quan lÿ, tién hanh rà soât, hoàn chinh gânvôi quan lÿ chflt chë câc quy ho4ch xây
dgng, quy ho4ch chuyên ngà,nh, quy ho3ch phât triên vung huyÇn, quan lÿ trAt qu

xây dpg, chât lugng, tién dô câc công trinh, dU rin. TSp trung hoan thiÇn câc thü
tpc trinh Trung uong üâm dinh dê công nhqn thành pnO fnt Lÿ làdô thi lo4i II.

Dôn dôc thuc hiên ké ho4ch dàu tu công trung han. Dây nhanh tién dq

GPMB, thi công, giâi ngân câc dg iln, trgng tâm là câc dg an trgng diêm: Khu du
tich Tam Chüc, dU an dô thi Phü Lÿ sü dgng v6n vay 'WB, Khu công nehiÇp Dông
Vàn III, câc d1r tln phpc vg ch6ng ngâp ung KCN Dông Vàn, câc dg an giao thông
trên dia ban tinh... Tông ktrôi luqng thgc hiên câc dU tân sù dpng vôn dàu tu công

do tinh quan tÿ 9 thang dàu nàm d4t 338,211 tÿ dàng; tông sti v6n dâ giâi ngân:
1.005,625 ÿ dông.

7.6. Thu, chi ngân sdch

Thu cân dôi ngân sâch Nhà nuôc dat 5.551 ÿ ttàng, tàng lgYo so voi cùng

ky, det 84% drt totin Trung uong giao, 82% dry toan dla phuong (trong dô, thu n7i

2r Tông s6 thue bao ttiÇn thopi dén gnoft uôc elet 855.000, beng 98,3% ké hoach nàm, nâng s6 thue bao blnh quân

dat tÿ lê 105,99 thuê bao/l0Oaan. S6 thuê bao ADSL tlat tÿ lê 10,661100 d&r, tàng l4,4Yo so vôi cùng § và bàng
93,4o/okéhoech nàm. fh6i tuqng v{n chuyên hàng hoâ tt4t 30,18 triÇu tân, tàng2}%;khôi hqng vfln chuyên hành
khâch tl+t 7,528 triêu nguùi, tàngSYo so vôi cùng tcy ZOtZ...Oén30t9â0l8,huy tl§ng v6n tln dlrng uûc det 30.550
tg dông, tJrng17,3Yo, tông du nq tln dgng uôc dqt 32.680 ty dông, tÀng2l,So/o so vôi thùi aiëmlVnn0l7; tÿ lê nq
xâu chiém 0,66o/oltôngdu ng.z Tt dàu nâm, lgc lugng quân lÿ thi ruômg ttâ tién la*r nêm m 2.306luqt/vç; xù lÿ: L850 vg, thu n§p ngân sâch
Nhà nuôc: 2.815,4 tri§u dông.
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tlia ilqt 4.537 ÿ clàng, tàng 27% so voi cùng W).}/rilt sô chi tiêu thu tàng khâ so

vôi cùng Lÿ. Chi. dpo chi ngân sâch dia phuong theo düng ,câc quy ttinh cua Nhà
nuôc; 9 thâng dàu nàm, chi cân dôi ngân sâch 4.571 ÿ dàng, d4t 77%o ût toélr-

Trung uong, 73% dV toan dia phuong.

2.Yân hoâ - xâ hQi

Tô chüc t6t cârc hopt dQng vàn hoâ, bâo chi, TDTT phUc vU rüriÇm vg chinh
tri cùa tinh và nhu càu huong thu cüa Nhân dân, huong trgng tiim tuyên tuyèn câc
co ché chinh sâch, chào mùng câc ngày lê lôn cua dât nuôc, cüa tinh. Tô chûc,
phOi hqp tô chüc thanh công câc lê hôi và nhüng sp kiÇn ldm trong lTnh v.uc vàn
hôa - ttrê thao23.

Tfp tnrng thUc hiên tOt ntriêm W nàm hçc 2017- 2018. Thi hgc sinh giôi

Quôc gia lorp 12 an toàn, nghiêm tuc, düng quy ché, ttat két quâ khâ2a. Eây m4nh
xây dpg tnrong chuân Q,rôr gi*s.Tô chüc tOt § thi ttit nehiÇp THPT theo chi
d4o cüa Bô Giâo dgc và Dào tpo dat két quâ cao: tttmg ttip ttâu toan qui5c vè aiê-
binh quân chung voi ty lê dô tôt 

"ghiêp 
@tgg,l7%.

Chi dao thUc hiÇn hiÇu qua công tric phông, chông dich bênh, không dê xây
ra dlch bÇnh lon trên dia ban. Currg cô, nâng cao chât luqrg khâm chtia bênh ü câc

bÇnh viÇn tuyén tinh, huyÇn; nâng cao chât tugng hopt dQng cüa câc xâ dpt chuân

Qutic gia vè y té. friên ktrai dg ân xây dUng @ sô Bênh viÇn San - Nhi tinh và dg
rân xây dgng Phèng khâm da khoa Dông Vàn. Tiép tpc thgc hiÇn Oè an süa hgc

duàng. Oén hét th,âne g, ty lÇ üê em duôi 5 tuôi suy dinh duông thê nhç cân côn

l!,4yo,giam O,4Yo so voi cuôi nàm 2017.

ThUc hiÇn tôt chinh sâch an sinh xâ h§i, tô chirc thàm, tàng quà cho nguùi c6

công, nguoi nghèo, nguùi cao tuôi nhfu câc dlp lé, tét26. F.à soât câc d6i uqng
nguùi cô công voi câch mêIrB, nguü nghèo khô khàn vè r,na ô; xây dWrg ké ho4ch

hoan thanh hô trq vè nna ô cho nguoi c6 công voi câch mflrg, nguoi nghèo üong
nâm 2019". Qua, tâm chi «t+o giâi quyét viÇc là,m, ôn dinh doi sông nguü lao

«tông và thgc hiÇn Chuong trinh giarn nghèo bèn vüng2s; tÿ lê hA nghèo dén nay

cèn 3,2Yo, giâm O,08yo so voi cu6i tàm 2017, tuong duong vot 286 h§ thoât
nghèo. Tÿ lê dân s6 c6 BHYT uôc d4t 86,8yo,tàng},LYo so voi cuiii nàm 2017.

III- CÔNG TAC QUÔC PHÔNG,ANI xrT[H, NQI CHINII
Công tac quân sg, qu6c phông dla phuong duo. c chü trgng, hoàn ttranh toan

diÇn câc nhiÇm W dè ra. Chi ttao tô chric Dai hqi thi dua quyét tt àrrg Lgc tugng vü
üang tinh giai doan 2013-2018; tông yét Zq nàm thçc hiên Phâp lênh bâo vÇ công

finh quric phông và l«tru quân sg; xây dpng ké ho4ch, chuân bitôt câc nQi dung diên

2t Tô chüc të dOn ntr6n Aàng xép hang di tich qu6c gia tt{c biÇt và khai h§i chùa Dgi Son 2018, Dfi h§i tnê auc

ttrê ttrao ttntr tàn thü V nàm 2018
21 C6 41n4 hgc sinh dU thi tlet giâi, gôm t giài Nhl, 14 giài Ba, 25 giài Khuyén khlch
zs Dénnay,toàntlnhc6 3l9t38l truùngt$tchuânQG,dettÿ lê83,7Yo;tÀag.23 truùîgsovôicùngkÿ2017.
26 1}ng quà cho l47.g3g luqt nguùi v6i tông giâ tri quà dat31.942,8 triÇu dông.
, Oén ttrang gn}fi, tlâ phân Uô trô trq cho nguùi c6 công 115,44 tÿ Aông; Eong tlô h6 trq 1.978 h0 xây môi
(khoang 79,12 tÿ),1.816 h0 srla chtta (khoang 36,32 ÿ\.à I Aang dàu-nem 2018, giâi quyét viçc làm mûi cho 16.603 nguùi, tàagll,8%oso vôi cùng § và bàng |OZ?qzoXé

hogch nàri, trong ttô eeZ nguti tti xuât khâu ho tlông; giâi quyét viçc làm thêm cho 18.476 nguùi; quyét dinh
huûng trq câp bào hiêm ürât nghiÇp l. tg+ hô so.
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tâp Kh, v.uc phông ttrü tinh, huyÇn nàm 2018; Uài auOng kién thtic quôc phông an

ninh cho cac itôi tuqng theo quy dinh. Huy dQng llrc lugng, phuong tiÇn tham gia
phông, chông và khâc phuc hfu quâ thiên tai. Hoàur thành grao, nhân quân nàm 2018

d4tl00o/o chi tiêu, dâm bâo công khai, an toàn, ttung luât.

Tinh hinh an ninh chinh fi, trât t.u an toàn xâ hôi co ban ôn dinh, không dê xay ra

câc 4r viÇc phûc tap. Chi dao nâm dnh hinh, quan lÿ chët chë câc <tôi tuqng chi5ng d6i,

co hQi chinh ü!, k*rông Aê tOi kéo, k(ch dông nguoi dân tham gSa câc ho4t itQng tU tâp

ctông nguoi. Triên khai thUc hiÇn nghiêm tuc, hiÇu quâ câc dgt cao iÏiêm tân công, tân
âp tôi pham, dam bâo an ninh tât ttq bâo vÇ tuyêt Aôi an toan Eoan cac dàng chi lânh

tt+o Dang, Nhà nu6c vè mam và làm viÇc tai tinh. Vi pharn phâp luât vè trft Lu xâ hQi

hên dla ban dugc kièm ché2e;tai nqn giao thông giam so voi cùng kÿ'0.

Công tâc dièu üa, truy t6, xét xü, thi hàulh an cüa câc co quan tO qung dâm
bâo tuân thü <tring phâp luflt, ktrông dê oan sai, s6t lqt tQi pham. T$p tung chi d4o

làm tôt công trâc thanh tra, tiép công dân và giâi quyét don thu lhiéu n4i, tô câo;

thuùng xuyên kiém tra, dôn dôc giâi quyét, ctôi thoei vôi công dân, nÉm tinh hinh
ngay tu co sô, không dé phât sinh phüc t?p3r.

TV- DANH CIA CIil]NG
9 thâng dàu nàm 2018, Ban Thuôrng vU, Ban Châp hành Dang bô tinh dâ chü

dông, sâng t4o, tfp trung lânh d4o, chi d4o quyét liÇt, phât huy sric manh tông hqp
cüa câ hê thông chinh tr! trong tô chüc triên khai thgc hiên nhiêm vç. Kinh té - xâ
hQi cua tinh tiép tçc phât triên so vôi cùng §. Tông san phâm trong tinh d4t mrlc
tàng truong khâ (10,9 4%).San xuât nông nghiêp ttmg buôc phât trién theo huong
công nghiêp hôa, san xuât san pham s4ch, wrg dung công nghe cao. Sân xuât công
nghiêp, thu hrit dàu tu, xuât ktrâu tàng cao. Thu ngân sâch d4t két quâ tôt. Ven hoâ
xâ hôi c6 nhièu ho4t tÎ§ng sôi nôi, tô chüc và chuân b! câc dièu kiên Aê tô chüc
thành công nhièu sg kiÇn lcm cüa tinh; chât luqng giâo dpc toan diÇn duo. c duy tri
và ngày cang nâng cao. Thyc hiÇn hiÇu quâ công tâc phông, ch6ng dich bênh. Câc
chinh sâch dâm bâo an sinh xâ hQi duqc triên khai kip thùi, ttriét thgc. An ninh
chinh tri, tÉt t.u an toàn xâ hQi duo. c giü viing; công tâc tiép dân và giâi quyét don
thu khiéu nei, tô câo dugc quan tâm chi dgo.

Công tâc xày dung E*rg, chinh quyèn, Mët tr?n Tô quôc và câc tô chüc
chinh üi - xâ hôi tlat nhièu két quâ. Câc câp uÿ ttang tu tinh dén co sô tâp trung
quyét üêt chi rÏao thuc hiÇn Nghi quyét Trung uûng 4, chi thi sô 05, Nghi quytt
Trung uong 6,Nghi qryét Truqg uong 7 (kù6a xII); so két, dânh giâ két ça gita
nhiêm ky thuc hiÇn Ngh! quyét Dei hôi tlang câc câp nhiÇm lcÿ 2015-2020,- câc
Nghi quyét chuyên dè cüa Tinh üy. chü trgng rà soât, chi dpo so, tông két, danh
giâ tinh hilh két quâ ttrpc hiÇn câc két lu6n, chi th!, nghi quyét cüa Trung uffig,
cüa tinh Aê kip thài dè ra nhüng giâi phâp lânh dpo, chi d4o ttâm bâo hiÇu quâ, sàt

2e PhAm phâp hlnh sy xày ra 214 vy, giâm 15 vy= 6,3Yo; t§i phqm ma tuy 189 vU v&276 d6i tuqng, giàm 29 vg
và 198 Aôi tuqng so vûi cùng §.30 Xày ra lQl ,U, giàm2uç= 1,94o/o; s6 nguùi ctrét giam 5o/o,s6 nguùi bi thucmg tâng5,'lo/o.
31 9 *rangdàu nàm, câc câp, céc ngành trong tlntr Ca tiép l.lzl luqtngoûi, tiép nf,arizfi vg viÇc ktriéu n4i t6 câo;
tlâgiâi quyêt 59fl8 vç viÇc, û4t75,6o/o; thgc hiÇn 209 cu§c thanh ta; qua thanh tra ttâ kip thùi phât hiÇn và chi ttSo
Hrâc phpc câc thiéu sô! sai pfum.
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thuc tiên; tpp trung tuyên truyèn, quân triÇt câc chi th!, ngh! quyét cüa Dàng, t4o
dông thuân trong toan Eang, toàn dân, g6p phân thgc hiÇn thà"g lqi nhiêm vU

chinh tri cüa tinh.
* Ttty nhiên, trong ldnh ihgo, chï itgo ô chirc thçc hiQn nhiQm vy chïnh tr!

vôn càn mfut sd ôn tgi, hgn ché:

- Viêc lânh d4o, chi d4o, tô chrîc thuc hiên môt s6 két lu4n, chü tnrong cüa

Ban Thuàng W Tinh üy, Thuong trgc Tinh üy ô mQt sti co quan, tton vi, dia
phuong côn chua quyét liÇt, hiÇu quâ chua cao; viÇc thgc hiÇn câc chuong tinh,
Dè ân cüa câp uÿ, nhât là Chuong üinh hanh ttông sô S+-CtrÆU cüa Tinh üy thgc
hiÇn Nghi quyét Trung uong 6 khoâ XII càn châm, chua dam bâo tién ttO.

- Viêc lya chgn n§i dung ctàng ky lu- theo Béc, xây dpg và nh&r rQng mô

hinh diêm chua chü d§ng; viêc quy ho4ch, dAo t4o, kiÇn toàur, sâp xép dQi ngü crin

bô ger, voi tinh gian biên ché côn khô khàn; tién dô mçt sô cuôc kiêm fia, giarn sât

côn chflm, chât lugng chua cl4t yêu càu, viÇc dôn dôc thgc hiÇn câc yêu càu, kién
ngh! sau kiém tra, giâm sât hiÇu quâ chua cao; lânh d4o, trién khai thgc hiÇn "Nàm
dân vân cüa chirù quyèn" ô mQt sô câp üy, chinh quyèr, nhât h câp co sô côn h4n

ché; công tâc nâm bât diên bién ttr iltug, du bâo tinh hinh cô thùi diêm chua chü

dông, chua kip thoi.

- Tién dô thUc hiên môt sô chuong ûinh, aè an phât fiên kinh té- xâ hQi chua
!, , 

^ 
À

oap ung yeu cau, không dgt mçc tiêu (mçt té aè dn phdt *ién nông nghiQp, thrnng
mqi - dich w, tlào tqo, an sinh xd hfli, cài cdch hành chinh,...)

- MOt sô doanh nghiêp tién dô dàu tu châm, hiÇu quâ ho4t dQng thâp; sô

doanh nehiêp t4m ngimg ho4t tlQng và giâi thê côn cao. Câc loai hinh dich vU

trong câc Khu công nehiêp chua <tâp tmg dugc yêu càu phât triên công nghiêp,

nhât là dich vu nhà ô, câp diÇn, câp nuôc, xü lÿ môi truàng,...

- Giài ph6ng mat bàng nhièu dU tln, viÇc ftiên khai thuc hiên môt sô Chuong

trinh, dè ân, dU an côn chfm, chua ttap rmg yêu càu dlt ra. Tién dq thlrc hiÇn ké

hopch dàu tu công trung han lü16 khân, nguàn v6n huy dông tu «tât châm dân aén

ng công côn lon.

- Quan lÿ nhà nuôc trên mQt s6 tintr v.uc côn har, .hii; sg vào cuQc cüa câc

câp, câcnganh trong giâi quyét môt sô vâ" aè büc xüc, moi phât sinh hong nhân dfur

chua kip tt ü (vu viêc tgi thôn Trung Hiéu Thuqng, Tintng Hiéu Hq xd Thanh Hài,

hrryên Thanh Liêm;...); dén dô thuc hiên câc két luân, câc grài phâp khâc phgc tàn

t4i frong quan lÿ dâtdai, khoâng sful, môi truong côn châm, hiÇu quâ tt âp

- Công tâc nâm, dg bâo ûnh hinh và tham mrnr giai quyét mQt siS vp viÇc liên
quan dén an ninh nông thôn, an ninh tôn giâo, hât t.u an toàn xâ hQi,... cô viÇc hiÇu

quà chua cao. Cai câch hanh chinh, hiÇu quâ ptrôi hçrp giüa câc câp, câcnganh tuy dâ

cô chuyên bién song chua itâp tmg dugc yêu càu.
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PHAI.Ifmf Hel
x@wr vU, crÀr puÂr rReNG rÂnn auf rv xÀnn 2018

Oê ttrgc hiên thàne lqi nhiêm vu công tércxày dung Eârng, phât triên tcintr té -
xâ hQi Quÿ IY dâm bâo hoan thành toan diên câc nhiÇm vu chinh tri nàm 2018, câc

câp üy, chinh quyèn, Mat üân Tô quôc và câc cÏoan ttré tu tinh dén co sô tgp tnrng
thgc hiÇn tôt môt sô ntriçm vu trqng tâm sau:

1. Têp tnmg lânh dqo, chi d4o, quân triet, trién khai thUc hiÇn Nghi q,ryét

Hôi nehi lân thü 8, Ban Châp htuh Tnmg uong Dang khôa XII; tiép tgc thgc hiÇn

Nghi quyét Trung uong a eâ"voi Chi ttri s6 05; Chuong tinh hanh dQng thgc hiÇn

Nghi quyét Hôi nehi Trung uong 6, Trung uong 7 (khoâ )ilI); thuc hiên câc kién
ngh! cüa câc doà,n kiêm fta, giâm sât Trung uürg; câc két lufn cüa Ban Châp hành,
Ban Thuùng vu Tinh üy vè kiêm diêm giüa nhiÇm § thuc hiên Nghi quyét Dai hôi
Dang bô tinh mn tfni )flX và câc ngh! quyét chuyên dè cüa Tinh uÿ. Rà soât câc

chi tiêu ké ho4ch dâ dè ra ilê t$p trung lânh tl4o, chi d4o hoan thanh và hoan thành
wgt mric câc chi tiêu, nhiÇm vp cüa Quÿ IV và câ nàm 2018.

z.Lânhd4o, chi <14o thgc hiÇn toan diÇn, dèng bô câc nhiêm vg công tâcxày
dung Dârg, xây dpg hÇ thting chinh tri câc câp:

- Tâp trung hryên tnryèn két quâ HQi ngh! mn tnti 8-Ban Châp hành Trung
uong Dang kh6a XII, Kÿ ho. p thü 5-Quôc hQi lJrôa XIV két quà giüa nhiÇm §
thuc hiên Nghi quy& Dei hôi D*g bô tinh mn tfli XIX và câc nghi quyét chuyên
dè cüa Tinh üy, Kÿ hgp thû 6-HDND tinh. Tô chûc khâo sât viÇc thpc hiÇn Chi thi
sô 05, chuyên aè tam theo Bâc nàm 2018 vè "xây dUng phong câch, tâc phong
công tâc ct.r. nguoi tlurrg dàu, cüa can bQ tt*g viên" gân voi thUc hiên Nghi quyét
Trung uong 4 khôa XII. Tô chüc tat I,ê ky niÇm 1 15 nàm ngày sinh dông chi
Luong Khânh ThiÇn, Hôi thâo "dàng chi Luong Khanh ThiÇn voi câch mang ViÇt
Nam và quê huong Hà Nam".

- Ban hành QuV cfinh tiêu chuân chüc danh, tiêu chi dânh gtâ cérr-bg diÇn Ban
Thuong W Tinh üy quan lÿ; Quy ilinh tiêu chi danh dâ,*êp lo4i müc «lQ hoan thành
nhiêm vp cüa câc sô, ban, ngàurh, Mët üân Tô qu6c và câc doan thê chinh d - xâ hôi
tinh; cac ttang bô huyên, thành phô và tlang üy ü1rc thuQc tinh và câ nhân cân bô
diÇn Ban Thuùng W Tinh üy quan lÿ; xây dUne Quy ttinh chüc nàng nhiÇm vp,
quyèn h4n, tô chric bQ mây co quan chuyên ürich tham mrru, giüp viÇc tinh üy, thành
üy theo Quy ctinh 04-QD/TTW, ngày 25t7l2}l8 cüa Ban Bi thu. Huong dân kiêm ttiém
têp thé và câ nhân; dânh giâchâtluçmg tô chrïc co sô iÏ*g và tlang viên theo ttung quy
ilinh gàn voi công tac thi duq khen thuong nàm 2018.

- Thông bâo két quà kiém tra dôi vor câc tô chüc dârg, tlang viên. Hoan
thanh Chuorg frinh kiêm tra, giâm sât nàm 2018; xây dpg Chuong trinh kiêm tra,
giâm sât nàm 2019. Chi dao ra soât câc n§i d.rng gqr ÿ kiêm diêm nâm2017, chuân
bi nôi dung gqr ÿ kiêm diêm nàm 2018. Chi d4o tàng cuùng giâm sât thuèmg

^ ! , ! .r r r \ r a , r^
xuyên, nàm chàc tinh hinh ô co sô; chü dQng phât hiÇn và kip thoi kiêm tra dang
viên, tô chüc dang câp du6i khi c6 dâu hiÇu vi ph4m.
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- Chi dao tô chûc tôt viçc so, tông két câcvàn ban cüa Trung o*g, cüa tinh vè

công trâc dân vfn, trgng tâm là tô chüc so két 05 nàm thpc hiÇn Chi thi sii lg-CTfflJ,
ngày l6tl}l2}l3 cüa Ban Thuong w Tinh üy vè 'Tàng cuômg công tâc dân vfn cüa

chinh quyèn dâp rmg yêu càu trong tinh hinh môi" gàn vôi so két 03 nàm thUc hiên
phong hào thi dua "Dân vfln khéo" và biêu duong câc tfp thê, câ nhân diên hinh
"Dân vfn khéo" giai «lo4n 2Ol5 - 2018. Tiép tUc nâm châc tinh hinh nhân dân và câc

ho4t dQng tôn giâo, tin nguông trên tlia ban.

- Thông bâo két quâ giâm sât viÇc thyc hiÇn công trâc PCTN tong linh vpc
quan lÿ, sù dUng ngân sâch Nhà nuôc; Ban hanh Ké hoqch phông, rhtirrg tham
nhüng, tiêu cr;c trong công tâc cân bQ, xây dmg «IQi ngü can bô nganh nQi chinh,
tu phâp. Kiêm ta, dânh giâ két quâ công tâc thu trài tai san b! chiém do4t, thât
thoât trong câc vg an hinh rg vè tham ûüng, kinh té.

3. Tiép tUc ttôi moi, nâng cao chât luo-ïrg ho4t dQng cùa Mét trân Tô quôc và
câc tô chirc chinh fi - xâ h§i trong tinh. Chi tl4o tô chric thành công Dei hQi Hgi
Nông dân tinh nhiêm lcÿ 2018-2023; chuân bi dai hai MTTQ câc câp nhiÇm §
2}lg-2024. Chi d4o tông két 5 nàm thsc hiÇn Quyét ainn Zfi ct,r. Bô Chinh ri
khôa XI vè ban hanh Quy ché giârn sât và phan biÇn xâ hôi cüa MTTQ và câc doan
thê chinh tri xâ hÇi, Quyét dinh 218 cüa Bô Chinh tri, ban hành quy dinh vè viÇc

MTTQ, câc doan thê chinh tri xâ hQi và nhân dân tham gia g6p ÿ xày dUng dang,
xây dpg chinh quyèn; so két 03 nàm tiên khai thuc hiÇn cuQc vfn dQng "Toàn
dân doan két xây dUng nông thôn moi, dô thi vàn minh" và hucmg dân câc khu dân

cu tô chüc tôt Ngày hôi Eai doan két toan dân tQc gân voi ky niêm 88 nàm ngày
truyèn thiing MTTQ Viêt Nam. Quan tâm, chàm lo, d4i diÇn bâo vÇ quyèn, lgi ich
hqp phâp, chinh dane cüa doàn viên, hQi viên. Tô chirc ttôi tho4i giüa ctông chi Bi
thu Tinh uÿ vôi crân bQ, hQi viên HÇi php nü câc câp trên ttia ban.

4- Lânh d4o, chi d4o câc câp ch(nh quyèt trong tinh:

- Tiép tuc dôn dôc, girâm sât viÇc thuc hiÇn câc Ngh! quyét cüa IDND tinh,
trqng tâm là Nghi quyét phât triên khh é xâ hôi nàm 2018, câc nghi quyét tô chûc

triên khai thuc hiÇn Nghi quyét Trung uong 6 (ktrôa )il); nâm châc tinh hinh, giâm
1 

" 
t.. \ t t

sât viÇc giâi quyêt ÿ kiên, kiên ngh! cùa cü ti và nhân dân gàn voi chân chintr, nâng

cao hiÇu qua quan lÿ Nhà nuôc trên câc lTnh vgc. Chufu b! câc nqi dung và 6 chûc

tOt fy hçp thü 7 HOi dông nhân dân tinh khôa XVI[, trong tt6 c6 nQi dung Éy phiéu

tfn nhiêm câc chûc danh do HEND tinh bàu.

- Chi d4o nâng cao hiÇu lyc, hiÇu quâ dièu hanh cüa UBND câc câp theo

huong treng tâm, trgng diêm, dâp tmg yêu càu chi d4o cüa Chinh phü, Thü tuong
Chinh phù gân vôi dây manh cài câch hành chinh, treng tâm là câi câch thü tpc
hanh chinh, nâng cao chât luqng và trâch nhiêm cüa cân bQ, công chric, viên chüc

tong thgc thi nhiêm vp, công vU. Tâp trung thUc hiên Ké ho4ch nâng cao chi sô câi
câch hanh chinh, chi sô nàng lyc c4nh franh cüa tinh, t4o chuyên bién rô nét so voi
nâm2017.

5- Tâp trung lânh d4o, chi dAo fién khai thgc hiÇn câc nhiÇm vU, mUC tiêu phat

fiên kinh té, trgng tâm là thUc hiÇn câc két luan cua Ban Thuùng W Tinh ùy, Ké
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ho4ch cua UBND tinh vè so két giüa nhiÇm ky thU hiÇn Ngh! quyét Dai hôi Dane bô
tirù lân thri XDÇ câc Nghi quyet chuyên dè cüa Tirù üy, câc chuong tinh, Aè ren

tong phât nién công nghiêp, nông nghiêp, thuong m?i - dich vu tên tfa ban.

- Tâp tung chi d4o san xuât 4r Dông theo dwrg ké hogch; làm ti5t công tric
phông, chting lgt bâo, dich bÇnh trên cây tràng, v$t nuôi; ilây mæh thlrc hiÇn câc

chuong trinh, Cè an phât triên san xuât nông nehiêp; tich cgc brim sât bQ, nganh

Tnmg uong khân tnrong hoan thành câc thù qrc dât dai dôi voi DU rln üang trAi bô

süa cüa Công ty 
"ô 

phân süa ViÇt Nam (Vinamilk). Tiép qc trién kùai thUc hiÇn

Quy hopch phât triên chàn nuôi lgn, co ché chinh sâch liên két, cung ung nguyên

liÇu cho nhà mây san xuât ttrit lgrr s4ch cüa T$p ttoan Masan. T$p tnrng huy dQng,

làng ghép câc nguàn l1rc, dây nhanh dén dq xây dpg nông thôn moi. Phân aâu Aén

hét nem 2018, toan tïnh cô 91/98 xâ và 4/6 huyÇn dAt chuân nông thôn moi.

- Thuùng xuyên nâm châc tinh hinh, duy tri nghiêm 10 cam két cüa tinh voi
câc nhà dàu tu gàn vôi nâng cao nàng lUc canh tranh câp tinh. Rà soât xây dpg
câc co ché, chinh sâch dê thu hüt, hô tq doanh nghiêp phât triên, tlàng thü xü lÿ
nghiêm câc doanh nghiÇp vi phgm cam két Aau tu.

- Phât triên manh thuong m?i - dich vç, nâng cao chât lugng dich vu phuc vu
ho4t d§ng câc k*ru công nghiêp, thu hüt dàu tu, dlch vu thiét yéu phuc vq dài s6ng

nhân dân. Dôn di5c, t4o dièu kiên thuæ lqi dê triên khai, itây nhanh tién ttô câc d1r

fu lôn vè ttruong m4i d[ch vg, fro.ng tâm là DU an Khu du lich Tam Chüc. Tiép tçc
thu hüt câc truàng Dai hgc c6 chât lugng, câc trung tâm nghiên crîu irng dung,
chuyên giao khoa hqc kÿ thuQt, câc Bênh viÇn, co sô chàm s6c sric k*rôe vè dàu tu
tai tinh. Rà soât, xây dpg, dièu chinh câc co ché chinh sâch dê dây milh thu hüt
dàu tu, nâng cao ÿ treng dich vu trong co câu kinh té cüa tinh.

- Huy dông và sri dung hiÇu quâ câc nguôn lyc cho dàu tu phât triên; rà soât,

<Iây nhanh tién d9 thuc hiên Ké hoach dàu tu công trung han giai doan 2016-2020.
Dôn dôc ttây nhanh tién tfô giâi ph6ng mat bàne, thi công, giâi ngân câc dg an,

trqng tâm là câc d1r an trgng diêm, dU rân hoan thành trong nâm 2018. Tiép tçc rà
soât, cô phuong ân tTâu tu, nâng câp câctuyén duùng xuting câp nghiêm trgng, dâp

img nhu càu di t4i cüa nhfu dân (tuyén cluùng DT4g6, DT4gi, môt sii t ryk ihràng
giao thông nông thôn...).

ThUc hiÇn hiÇu qua Chuong tinh phât fiên dô thi, hoan thanh câc thü tUc dè

ngh! công nhân thành pnô rnri Lÿ là dô thi loai II. Xây dpg quy ché quan lÿ, kùai
thâc, sri dung, c$p nhat co sô dü liÇu vè nna ô và thi tnrong bât d§ng san.

- Nàrn châc ngpgn thu, iTôi tuqng thu, ch6ng thât thu, h4n ché ng ilqng ngân
sâch, ttëc biêt là câc khoan thu tir hogt dQng sân xuât kinh doanh cüa doanh nghiêp,
linh v.uc khai thâc tai nguyên, k*roâng san, kinh doanh xàng dàu. Thgc hiÇn nghiêm
quy ttinh trong chi tiêu ngân sâch, sü dgng tt r,g mgc dich, thgc hanh tiét kiÇm,
ch6ng Hng phi.

6. Tâp trung khâc phUc câc tàn tai, han ché, nâng cao hiÇu lgc quan lÿ nhà
nuôc ü tât càcâc linh vgc, trong dô t4o chuyên bién rô nét trong thgc hiên câc chü
truong, tét tuân cüa Ban Thuèrng vU Tinh üy, câc quy dlnh cüa phâp luAt vè câp
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giây chrmg nhân quyèn sü dgng dât, quaq tÿ hoat dông vât liêu nô công nghiÇp; xü

iy ia"tànIai, ,i p-ne* trong thuc hiên Ké ho4ch 566; rà soât câc thü tpc vè dât dai,

éàu to xây'drmg, quyét tÀ CpNlg; giài quyét câc tàn tei vè râc thâi, chât thâi

chàn nuôi, môi truong khu vgc Tây Dây, mQt sô cpm công nghiêp...Tàng cuèmg

quan lÿ khu, cpm công nghiêp, ktru clô th!, khu nhà Ô trên dia ban.

7.Phâttriên toan diÇn lTnh vgc vàn hôa, xâ hQi. Hoan thiên hô so dè nghi Bô
Vàn hôa, Thê thao và Du lich ghi danh là di san vàn h6a phi vpt thê qutic gia dôi
voi Lê hQi chùa Bà Danh và Hât Dêm Quyên Son. Rà soât, danh giâ tinh hinh thgc
hiÇn Quy hopch phât triên giâo dçc. ThUc hiên tôt câc nhiÇm W an sinh xâ hôi; ctây

nhanh tién <Iq thuc hiÇn dè ân hô trq nhà ô cho nguoi cô công voi câch mflrg, Aè an

hô trq nhà ô cho hQ nghèo. Thu hüt và t4o ttièu kiçn thuan lqi phât triên nhà ô cho
công nhân và thiét ché vàn hôa t4i khu công nehiêp. Rà soât quy hoqch, thu hüt
dàu tu và dây nhanh tién itô câc dg ttn nuôc s4ch, dàng thùi kiém soât ch{t chê chât
tugng nuôc cung câp cho sinh ho4t cüa nguùi dân.

Làm tôt công tac dâm bâo vÇ sinh an toan thgc phâm, an toàn lao itQng. Chü
ttông phông, chiSng dich bênh; thpc hiÇn câc giài phâp nâng cao chât lugng khâm
chüa bênh cho nhân dân trên dla ban tinh.

8. Giü vÉng an ninh chinh d - tet t.u an toan xâ hôi; tàng cuùng cung ci5 qutic
phông - quân sp dia phuong. Chi dao tô chüc thành công diên t$p Khu vyc phông

thü tinh nàm 2018; chuân bi công tâc tuyên quân nàm 2019. Chü dQng phông ngùa,
dâu tranlu ngàn chen ki.p thoi, cô hiÇu quâ câc âm muu, ho4t dÇng chông phâ cüa
câc thé Uc thù dich, thUc hiên ti5t công tric bâo vÇ bi mQt Nhà nuôc. Dây rùanh tién
<Iô tTièu toa, tnry tô, xét xü câc vr,r fo, ntrât n vU ân du luân xâ hQi quan tâm. Nàrn
châc tinh hinh, thuùng xuyên kiêm fia, dôn dtic, dtii thopi, chi «14o giai quyét don thu
t4i co sô; quan tâm giâi quyét kip thoi câc ÿ kién, kién nghi cüa cü ti. Tâp trung
phông, ch6ng tQi ph4m, tê nan ma tuy, cù b4c, kièm cné tai n4n giao thông.

Trên ttây là két quâ thUc hiên nhiêm vs công tâc Quÿ trI, tïnh hinh 9 ü*g;
nhiêm vp, giâi phâp trqng tâm Quÿ IV nàm 2018. Ban Châp hanh Dang bQ tinh yêu
càu câp ùy, tô chric dâng, câc câp, câc ngàurh, toàn thê can bQ, dang viên và nhân
dân trong tinh, phât huy tinh thân doan két, nàng dông, sang t4o, phân dâu hoan
thành và hoan thành vugt mric câc chi tiêu, ké ho4ch nàm 2018 tIâ dè ra./.

T/]VI TiNH IIÿ

) dé bdo cdo Bi TflI
:À r,m' r '- uac oong clx lmn uy vlen;

- Câc sô, baru nganh, doàm thê tintr;
- Câc huyÇrU thanh uÿ, dang uÿ trUc thuQc;
- Vàn phông Tinh uÿ:
+ Lilnh tl4o Vân phông;
+ Phông TH;
+ Ltru Vàn thu.

Noi nhan:
- Ban Bi thu TW Dâng;
- Vàn phông TW Dâng;
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