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I- Công tâc xây dgng Dâng, chinh quyèn, MTTQ và tloàn thê

1- Công tdc iay dVng Dâng:

Tinh uÿ tô chüc Hôi nghi tông két công tâc nàm 2018, triên khai phuong

huong, nhiêm vU treng tâm nàm 2019; tô chüc Éy phiéu tin nhiÇm giüa nhiÇm §
aOi voi câc dàng chi Uÿ viên Ban Thuong W Tinh uÿ theo Quy dinh sé; ZAZ-

QDÆW, ngày O8/lOl2Ol4 ctaB9 Ch(nh tri; gap m{t cérc dông chi crân b§ lâo thanh

câch m4ng, c{n bô tièn kùoi nghia, cân b9 diÇn Ban Thuùng vU Tinh uÿ quan 1ÿ

tïang nghi huu trên dla ban tinh nhân dip Xuân Kÿ Hcr,r 2019.

Ban Thumg ,U Tinh üy tâp trung thâo luan Chuong üinh công tâc nàm

2Ol9 cüa Ban Thuèrng vU, Ban Châp hanh Dang bô tinh, Chuong trinh kiêm m
giâm sât cüa Ban Thuèrng vç Tinh uÿ nàm 2019; tô chric kiém <tiêm tfp ttrê và câ

nhân câc dàng chi Uÿ viên Ban Thuong vu Tinh uÿ; cho ÿ kién vè công téc thi dua,

khen thuong nàm 2018; chi d4o câc diaphuong, don vi tô chüc tông két công tac

nàm 2018 và ffiên khai nhiêm vU nâm 2019 dâm bâo nghiêm tuc, hiÇu quâ. Chi dpo

thgc hiÇn nghiêm Công vàn s6 62-CT1TW, ngày O9/Oll2Ol9 cüa Ban Bi thu, Chi

thi rô 34lCT-T1g, ngày 28/1212018 cüa Thü tuong Chinh phü vè viÇc tô chüc câc

hopt ilgng nhân dip Tét Nguyên dan Kÿ Hgi nàm 2Ol9; tô chüc thành công

Chuong tinh tét vi nguùi nghèo và ryn nhân chât dÇc da cam nàm 2019 g6p phân

giüp dô'câc hQ nghèo, nan nhân chât dQc da cam ftên dla ban tinh cô dièu kiÇn tl6n

rét aam âm, an vuil.

Trong trâng, Ban Thuèrng vU, Ban Châp hành Dang bq tinh ilâ ban hanh 02

Nghi quyét, 03 Chuong trinh, 01 Chi thi và nhièu vàn bân lânh dpo, chi dAo trên

câc lînh v.uc2.

t. tông s6 tièn thu dugc tù câc tô chüc, doanh "ghiêp, câc nhà hào üirn,lng hô, giüp dünguü nghèo và nan nhân
chât d§c Da cam hcm 43 ry eông. Tinh tao t{ng cho 7.541 hO nghèo và 3.717 hO nan nhân chât dôc Da cam cùa céc
huyÇn, thàrh ph6 môi süt quà tri gié 500.000t!ànÿh0, vôi tông s6 tièn h 5.629 riÇu dông.
2.Nghi quyét: Vè công tâc quân sy, quôc phông tlia phuong va vè nhiêm vU bào dâm an ninh, trflt tu, xây dpg lyc
lugng Công an Hà Nam nàm 2019; Chuong ninh: Công tâc nàm 2019 cua BTV, Ban Châp nanh Dfuig b§ tinh ltroâ
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T4p trwrg tuyên truyèn câc ho4t dông mùng Dâng, mtrng Xuân, tuyên truyèn

kiét quâ thyc hiÇn Nghi quyét Hgi nghi Trung uong 6,7,8 (kh6a xID, Nghi q"yêt

Dai hQi Dang bO tinh và câc nghi quyét chuyên dè cüa Tinh üy, két quâ phât triên

kinh té xâ hôi cüa tinh nàm 2018. . . Ban hanh Huong dân công tâc khoa giâo; công

tâc tuyên tnryèn, § niÇm câc ngày lê lôn và câc sU kiên tich sü quan trqng tong
nàm 2019. Dôn dôc thlrc hiÇn Ké ho4ch cüa Ban Thuèrng vu Tinh üy tttgc hiÇn Chi

thi 05-CT/TW cüa BO Chinh tri chuyên aè "X,ay dqmg ÿ thûc tôn treng Nfrpn dôn,

phdt huy dân chù, chàm lo dài séng nhôn dôn theo tu tuûng, dqo ddrc,^phàng cdch

nô Cnt Minh. Chi d4o, itôn eli5c câc trung tâm bài duô'ng chinh tri huyÇn, thành

phô xây dUng ké hopch thUc hiên mô lorp nâm 2019. Trong thrlng, toàn tinh mü 4

lôp bôi duô'ng két nap darrg cho 132 hgc viên.

Chi d4o, theo dôi viêc tô chric lây phiéu fin nhiêm eiüa nhiêm § t4i câc co

quan, don vi; thâm dinh Dè an sâp xép tô chüc bQ mây câc co quan tham mrnr giüp

viÇc Tinh üy, Truèrng Chinh tri tinh theo Quy dinh sti O4-QDi/TW, ngày 25l7l2OI8

và Quy dinh sô O9-QDi/TV/, ngày l3llllz}LS cüa Ban Bi thu. Quyét dinh chi dinh

bô sung Üy viên Ban Châp hanh Dang bQ huyÇn Lÿ Nhân, huyÇn Thanh Liêm

ntriêm kt 2015-2020; thUc hiÇn quy uinh Uô *riem chric danh Giâm dôc, bô nhiêm

14i chüc danh Phô Giâm dôc Sô Xây dpg; giao phg trâch dièu hanh Ban Quan tÿ

dU an iÏàu tu xâÿ dpg công trinhïân dUng và công nghiêp tinh. Hiêp y Uô ntriçm

chüc danh Giâm dôc Ngân hang Nông nghiÇp và Phât trién nông thôn; Phô cuc

truong Cuc thông kê tinh. Cho ÿ kién vè viÇc tiép nhan can bô Hgc viÇn Chinh tri

Quôc gia Hè Chi Minh vè nghiên crnr thlrc té t4i Ban Tuyên giâo Tinh üy. Quyét
dirù tang Huy hiÇu Dang dqt O3lO2l2Ol9 cho 862 dâng viên dü dièu kiÇn, tiêu

chuân3. Mua tAr,e thê Bâo hiém y té cho 97 dîngviên dâ dugc tpng huy hiêu 40

nàm tuôi Dang üô lên chua dugc huong cné AO chinh sâch uu clâi cüa Nhà nuôc.

Quyét ifinh phân công câc dàng chi Üy viên Ban Thuong w Tinh üy thgc

hiên nhiÇm W giam sât thuùng xuyên nàm 2019. Thông bâo két han kiêm tra viÇc

lânlr ilao, chi dpo, thgc hiÇn Nghi quyét sO os-NqnU, ngày 25l8l2OL1 cüa Tînh uÿ
vè phât fiên dô thi tinh Hà Nam <lén nàm 2020; Nghi quyét sO OO-NqfU, ngày

3}t6t2}l6 cüa Tinh üy vè xây dlmg và phât triên thành pfrô fnri Lÿ dén ndm20ZO,

Am ntrin dén nàm 2O3O và Két tuân sô l9-KL/TU, ngày 301612014 cüa Ban

Thuùng vu Tinh üy vè két quâ thuc hiÇn Nghi quyét so Os-NqÆU cüa Tinh üy vè

XIX; Chucmg ttntr tiém tta grâln sât cùa BTV Tinh uÿ nàm 2019; Chuong trinh trgng tâm công tac phông, chiing
than nhüng nàm 2019; Chi thi vè nâng cao ctiât hqng công téc nÉm Uâg dièu tra ngtrién cûu du-iuân ia f,O'i; qryéi
tlinh ban hành Quy ctré nm üÇc cria.câc tlàng tloàn: N{ffq, LDLD, HOi LIIPN, tfqlNOng dân, HOi CCe tirh. 

- -

3 
_ 

Trong tt6: H.uV hiêu 70 nàm: 34 Công chi, Huy hiêu 65 nàm: 10 dông chi, Huy hiÇu OO ,iarn' Ze aông chi, Huy hiÇu
55 nàm: tOt aông chl, Huy [üÇu SO nâm:326 ttông chl, Huy hiÇu 45 nàm: t+S âèng chl, Huy triêu +O-nam: tOi Aàrg
chl, Huy hiêu 30 nàm: 115 dàng chl
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phât trién dô thi tinh Hà Nam dén nàt-n 2020 và Quy hopch chung xây dpg dô thi
Duy Tiên dén nàm 2020, tàm nhin dén nàm 2O3O eôi vryi 03 tâp ttrê gan Thuong

vr,r: HuyÇn uÿ: Duy Tiên, Kim Bâng, Thành üy Phü Lÿ; dôi vôi câc dèng chi Lânh

dpo câc sô: Giao thông Vân tâi, Xây dpg, Ban Quan lÿ phât triên Iftu dô thi
moi. Danh giâ két quâ thlrc hiÇn thi diém viÇc bô tr( chrîc danh Phô Chü nhiÇm

Uÿ ban Kiêm tra chuyên trâch câp xâ. Thông bâo két quâ giâi quyét khiéu n?i kÿ
luat dang Aôi vOi 01 dang viên Chi bô thôn Quang Thùa, ttane bô xâ Tugng Linh,

huyÇn Kim Bang.

Ban Chi cTao tinh vè ttryc hiÇn Quy cné aan chü ô co sô; Ban Chi d4o công

tâc Tôn giâo tinh và Ban Chi dao xây dpg tô chüc dang, doan thê trong câc

doanh nghiÇp trên ttia ban tinh tô chüc tông két công tâc nâm 2018 và triên khai

nhiÇm vp nàm }OLg. Bâo câo tông két Chi thi s6 S1-CT/TW; ngày 121411989 ct,e

Ban Bi thu vè viÇc girip dô HOi Nguài mù ViÇt Nam gàn voi thgc hiÇn Két luân

rô Zg-ftlTW, ngày 1616/2010 cüa Ban Bi thu Trung uong Daog. Theo dôi, nâm

tinh hinh viÇc tô chric Hqi nghi cân bQ, công chüc và HQi nghi nguôi lao ctQng tai

câc co guffi, don via.

Ban hanh Chucrng üinh trgng tâm công ülc phông, ch6ng tham nhüng nàm

20191, Chuong trinh công tâc cüa Ban Chi dpo Câi câch tu phâp nàrn 2019. Theo

dôi, nÉm tinh hinh tiép công dân, tinh hinh giâi quyét dcrn thu k*riéu npi, tô câo,
,,.giâi quyêt câc vp an tham nhüng trên dla ban; câc phiên toà xét xü t4i Toà rân nhân

dân hai câp.

2- Ldnh ilgo công tdc chïnh qryèn

T4p trung chi d4o, dôn dôc, giâm sât viÇc thuc hiÇn câc Nghi quyét cüa

IDND tinh, ttflc biçt là viêc trién ktrai thgc hiÇn câc chi tiêu, nhiÇm vU phât triên

kinh té - xâ hQi nâm 2Ol9 ngay tu nhüng ngày itàu nàm. Dôn dôc, giarn siit câc co

quan c6 thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu npi cüa công dân; ÿ kién kién nghi

cüa cü tri.

Chi ctao chuân bi tOt câc dièu kiên dê nhân dân d6n fét vui tuoi, lanh

m4nh, an toàn, tiét kiÇm; nhât là, thlrc hiên ttit câc chinh sâch vôi nguùi c6 công,

dâm bâo an sinh xâ h§i, tô chüc thàm hôi, <lQng viên, tflng quà tét cho câc diSi

tuqng; dâm bâo an ninh trât tU, an toan giao thông, kièm ché tai nilL ùn tÉc giao

thông truôc, trong và sau tét Nguyên clan; tàng cuèrng công tâc kiêm ha, kiêm

soât giâ câ, thi truùng, vÇ sinh an toàur thgc phâm; câc ho4t tIQng vàn h6a, vàn

nghê. Tô chirc Hôi nehi gëp mët crlc doanh nehiêp cô vôn dàu tu nuôc ngoài

+. pén ngày l8l0lD0l9, c6 1521340 co quan hành chlnh, tlon vi s\r nghiÇp hoàn thành 6?t 44,7yo; ll/370 doanh

nghiêp cd tô chrlc công ttoàn tô chrtc h§i nghi nguÙi lao ttQng.
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(FDD nhân dlp nâm môi 2019. Chi tleo chuân bi tôt câc dièu kiên tô chric câc lê

hQi dâu nàm trên tÏia ban tinh dâm bâo an toàn, vàn minh, tranB trgng, nfrât ta I-ê

hQi Tich Dièn, Lê phât luong Dèn Trân Thucrng, I-ê khai hôi Chùa Tam Chüc nàm

2019.

Dôn d6c, chi dao nganh nông nghiêp và c6c dla phuong chuân bi tôt câc
a

itièu kiên phuc W san xuât rg chiêm xuân 2019; giarn sât ch{t chë dich bênh trên

ilan gia s[rc, gia càm; tiép tgc thlrc hiÇn câc Dè ân, du ân, câc mô hinh c6 hiÇu quâ

^.trong san xuât nông nghiÇp.

Chi dpo nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quan lÿ nhà nuôc trên câc lînh vuc.

Quan tâm chi dpo thâo gô kh6 khtur, vuông mâc cho doanh nghiÇp; dôn dôc dây

nhanh üén dô giâi phông mët bàng, thi công, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm 1à câc

dU an trqng diêm cüa tinh5.

Quan tâm chi d4o công tâc giàiquyét don thu, ktriéu nai tô câo; nâm sât tinh
,

hinh, üiên k*rai câc giâi ph6p dam bâo an ninh nông thôn.

3- Ldnh ttgo hogt it\ng cûa Mfrt trQn Tô quéc vù ctic ttoùn thé nhân dôn

Tich cgc tuyên truyèn, van ctQng cân bQ, hQi viên, cToàur viên và nhân dân

tham gSa câc phong trào thi dua yêu nuôc mtrng Xuân moi. Ph6i hçp triên ktrai Ké

ho4ch phân bô và tô chüc thàm, 'tng quà Tét cho hô nehèo và n4n nhân cnât d6c

da cam6; tô chüc câc hopt dông chàm lo cho hQi viên, doan viên và nguài lao dQng;

tô chüc Chuong fiinh "Tét sum vày" cho CNLE t4i Khu Công nghiêp nhân dip Tét

Kÿ Hgr nâm20197.

Chi tÏ4o tô chric Dai hôi M?t trân Tô quôc câp co sô, nhiÇm lcÿ 2019 - 20248

dâm bâo ilune ké hopch. Tông hçrp câc n§i dung dàng ky giâ- sât và phan biÇn xâ

hQi cüa MTTQ và câc doan thé chinh tri - xâ hôi tinh nâm2019.

tr- finh hinh phât fiiên kinh té - xâhQi, qu6c phông, an ninh

1- Tlnh hùnh phdt triën kinh é

5 Khu Du lich Tam Chrlc, tuyén duùng niii 02 cao t6c; sân golf Ba Sao, sân golf Tuqng Linh, Khu CN Oàng Vzn
ry...
6 Thàm, tàng quà cho I1.258 hQ nghèo, hô nAn nhân chât dôc da cam tei câc huyÇn" thanh ph6 nhân dip tét Nguyên
dtu Kÿ Hqi nàm 2019, tri giâ 5,6ty Aàng.
7 C4c c6p công doàn trong tlnh ü tô chrlc thàm, Sng 2.376 suât quà cho công nhân lao il§ng; tëng 300 vé xe, 27
chuyén xe chô 750 công nlanUo tl§ng cô quê xa tên 150 h vè quê an fét Wi tOog gia ü i.+t8 tÿ dông. Trong
dô, LDLD ttù t6ng I .2 I 0 suât quà tri gâ 569 tiÇu dàng, vé xe và câc chuyén xe ti giâ 246 triêu Aông; ISLO caè
huyÇn, thàntr ph6 và c§ng tloàn ngành t{ng 1.166 süt quà v6i tông giâ tri 603 triêu dông. C6c ciry HOiCCg tinh tô
chirc thànr, tëng 30 suât quà cho h§i viên c6 hoàn cành kh6 lhàn; câc thucmg, bênh binh ô 3 Trung tâm Dièu duôTrg
Thucmg binh tei Liêm Càn Guyên Thanh Liêm), Yên Nam (huyÇn Duy Tiênlvà Ba Sao (huyÇn fim gâng) nfran aip
rét Nguyên dân. HOi Phu nÿ câc câp tô chüc thàru tlng 100 süt quà tri giâ 50 triÇu aèng ôno câc giaamt nQi uiêo
nghèo Qi 6 huyÇn, thành phô...

8 Oén ngày 24101D019, cd g3tll6 xâ, phuùng thi tân tô chrlc xong, trong dô MTIQ huyÇn Kim Bâng, Binh Luc,
Thanh Liem dâ hoàn thành.
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- Sân xuét nông nghiçp:

DiÇn tich gieo trông cây vU dông 2018-2019 d4t 10.165,6 ha, tàng 24,5Yo so

vôi vu dông truôc; trong dô, nàng suât, san lugrg m§t si5 cây trèng chinh vg ttông

tàng cao so voi cùng ky nàrn truôce. Chi dpo câc diaphuong chuân bi tôt câc dièu

kiÇn cho san xuât vu chiêm xuân dugc gieo cây dung khung thôi vgto.

Tinh hinh chàn nuôi trên ttia ban tinh tuong dôi ôn dinh. Công tac kiém ta,
giâm sét phât hiÇn dich bÇnh trên vpt nuôi dugc tàng cuôrng, kfrông Aé aicn bênh

lon phât sinh. Dan gia süc, gia càn tiép t.uc phât triên <lârn bâo dâp tmg nhu càu

tiêu dùng thgc phâm ffong dip Tét Nguyên clan.

- Sàn *rét công nghiÇp:

Chi sô sân xuât công nghiÇp th,irrg 01 tàng LZYo so vôi cwrg lcy nàm truôc.

MQt sti san phâm công nghiêp chü yéu c6 mric tàng cao so voi crurg § nhu: xi
màng tâng25,4Yo,bÇ dây diÇn ô tô tàng 2O,7Yo; ttriét bi diÇn, diÇn tri tàngl9,7Yo;

nuôc giâi küât tâng l9%...

- Throng rnqi - dich vU:

-ÂTông müc btin lé hang h6a và doanh thu dich vU thang 01 d?t 1.984,3 ü
dông, tàng 15,5%o so vôi crxrg lcÿ ntun 2018. Tông kim ngpch xuât khâu hang hoâ

dAt2O8 üiÇu USD, tâng l0,2Yo so voi thang tnr6c và tàng 23,8yo so vôi cung ky
nàm 2018.

Chi sô giâ tiêu dune th,ing 01 giâm O,TYr so voi th,âne truôc.

- Dàu tu xay dttng co bàn: Tông khôi tuqng thuc hiÇn câc du an cTàu tu xây

dUng co bân trong thâng cl4t 16,13 ÿ dông, trong clô vtin cân dtii ngfur sâch2.,9 ty
dàng. Mqt sô du an c6 ktrôi luo-ng thuc hiên khâ nhu: Du an phât triên dô thi thanh

pnô fnri Lÿ,Hqtâng du lich Tam Chric - Ba Sao...

2- Vdn hod - xd hQi
,

Tô chüc câc ho4t tlông vàn h6a, vàn nghÇ, ftê dUc thê thao phpc vç câc

nhiÇm vg chinh tri cüa dia phuong, trgng tâm là câc hopt «fçng chào nàm mcvi

z)lgtt,ky niêm 22 nâmtrâi lâp tinh. Ban hanh Ké hoech tô chüc câc ho4t ilQng vàn

hôa, vàn nghê, thé thao, du llch mirng Dâtrg, mirng Xuân Kÿ Hql nàm 2019.

9 Ngô, nàng suât 50,4 tillba,tàng 1,6 telh4 sân luqtrg 14.485 tâq tà"g l.9,4Yo;rau câc logi, nàng süt t60,8 tyha,
Ung H,5 tghC sàn lugng 85,5 nghh târ1 tàng3l,7o/o; A6 tucmg nang suât 15,4 t1Jhao tàng 3,3 ty'ha, sàn lugng 1,7

nghin tân, tàngll7%...
tO Oén ngày 16101, knôi tuqng np vét kênh muong toàn tinh là 814.668 m3, d4t ll1,4yoké hoacn. fién aÔ cày lât
aât aat zt-zôoha, bhg 68,9%1é hoech. DiÇn ticn àô âi toàn tinh dat 14.833 hq det 48,2yoké ho4ch; diÇn tich btra

ngâ 5.351 hc det tl,4ké hoach.
t t Tô chrlc chucmg tlnh ca müa rüræ tôog hçp chào nàm mû20.19 tAi Nhà vàn h6a Trung tâ- tiph; Chuong tinh ngh§

thuât phgc vg Dêmchung tay Tét vi nguùi nghèo và n4n nhân cUât Côc da cam Xuân Kÿ Hqi; Xuât bân tâp san Vàn hoâ

s6 Xuan Kÿ Hsi 2019 .
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Chi tI4o tô chüc tOt fy thi chgn hgc sinh giôi Quôc gia Trung h9c phô

thông nàm 2019; tô chirc so két hqc lry I, triên khai nhiÇm W hqc lry II nàm hqc

20t8-2019.

Tàng cuùng theo dôi, nâm sât tinh hinh, trién khai câc biÇn phâp phông

chting dich bênh; kiêm tra công tâc dâmbâo vê sinh an toàur thgc phâm t4i cérc ctla

hàorg, co sô ctré Uién.

Tô chtic ctâc doan di thàm, tang qua câc dông chi 1âo thành câch m4ng, crân bQ

chü chôt cüa tinh dâ nghi huu, câc gia dinh chinh sâch xâ hQi và câc cti5i tugng cô

hoà,n canh dàc biêt kù6 kùàn... t4r cric huyÇn, thành phiS tong tinh; câc tnmg tâm

thuong, bÇnh binh trong và ngoài tirù nhân dip Tét Nguyên d,ân Kÿ Hqi 2019.

3- Qudc phàng, an ninh, fiAt qr an toàn xd hQi

Tinh hinh an ninh chinh tri, trât tg an toàr xâ hQi trên dia ban tinh ôn dinh.

Duy ti thgc hiÇn nghiêm cné aq tryc sân sang chién dâu; bâo vê an toan tuyÇt dôi

câc s1r kiÇn chinh tri, câc Doan công tirc ctnTrung uong vè làm viÇc t4i tinh; nâm

tinh hinh, quan lÿ, ngàn chen ktrông dê câc dôi tuqng phan dông, chiSng Oôi ctrintr

tri trên itia bàn tién hanh câc hopt dông phüc tap. Chi cÏ4o viÇc so két 02 nàm thgc

hiÇn Chi thi sô L}-CTTW, ngày O5lOll2OlT oüaBQ Chinh ri 
"è 

"Tàng cucnrg sg

lânh tt4o cüa Dang aOi voi công tac bâo dâm an ninh kinh té tong clièu kiên phât

trién kinh té thi truong ttinh huong xâ hQi chü nghia va trôi 
"frap 

kinh té qu6c té";

tô chrîc tông két công tirc Giâo duc qu6c phông an ninh nàm 2018, triên khai nhiÇm

vu nàm 2019; tô chric khâm tuyên süc k*rôe nghia W quân sg cho công dân sân

sang rù$p ngü nàm 2019.

Trong thâng, xây ra 25 vVpham phâp hinh sU (giâm 03 W so voi th,ing truôc),

dâ dièu tra kùâm phâ20/25 vU, d?t tÿ 1ç 80%. Tâp tnrng chi d4o câc câp,câc ngành

Hm tôt công tâctiép công dân, giâi quyét don, thu khiéu npi, t6 câo. Thang Oll2}lg,
trong phiên tiép công dân cua tinh dâ tiép 18 luqt (bàng 31 nguoi); câc sô, ngành,

huyÇn, thanh phii, xâ, phuông, thi trân tiép 308 lugt nguùi; câc câp, câc nganh üong

tinh dâ tiép nhfln 66 tlon thu, dâ giâi quyét 1,1166 vu viÇc (@t t6,7%).

Pr{ÂN rrÜ rmr
NrrryM w rRgNc rÂM cÔNc rÂc rsÂNc 02t20te

1- T?p trung lânh dgo, chi d4o câc cs guffi, don v!, dia phuong dâm bâo cho

nhân dân trên tfia ban tirù tlôn mùmg nàm moi 2Ol9 và Tét nguyên dan Kÿ Hqi vui
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tud, lanh manh, an toàn, tiét kiÇm; dèng thü, chi ttAo triên ktrai thgc hiÇn som câc

nhiêm vU teng tâm nàm 2}lg ngay sau Tét Nguyên Dan.

Tiép tpc chi dpo viÇc so, tông két, quân triÇt, triên t<:}rai thgc hiÇn cô hiÇu qua

crlc Nghi quyét, Chi thi cua Trung o*g, cua tinh darn bâo ttriét thyc, hiÇu quâ.

2- Ltuùt dAo, chi d4o thlrc hiÇn toàur diÇn, «tông bô câc nhiêm vg trong công

tâc xày dUng dang, xây dlmg hê thông chinh tri câc câp.

- Chi dao tô chüc t6t cétc hopt dQng tuyên truyèn Kÿ niêm 89 nàm Ngày

thành hp Dang Công san Viêt Nam, mirng Xuân Kÿ Hqr 2019. Tuyên ûuyèn thyc

hiÇn Nghi quyét HQi nghi Trung uong 6,7,8, (kh6a )«I); câc n§i dung co bân cüa

chuyên dè hgc têp và làm theo tu tuong, d4o dric, phong câch Uô Ctri Minh nàm

z}tg. Bâo câo tông t<ét tO nàm thgc hiÇn Quyét ai*r sO ZZt-qDffW, ngày

27t4/}OOg cüa Ban Bi thu (khôa X) vè "ban hanh Quy ché phOi hçrp gitTa ban tuyên
., , A ,. , t,giâo câc câp vôi co quan quan lÿ nhà nuôc cùng câp trong viÇc triên küai kê hopch

phât fiên kinh té - xâ hQi, giâi quyét câc büc xirc cüa nhân dân".

- Tiép tsc thsc hiÇn Chuong trinh htuh dông thsc hiÇn Nghi quyét Trung

ucmg 6,7 kh6a XII vè công tâc cén bq; phê duyÇt pè an sâp xép tô chüc bQ mây

tinh ggn aôi vOi câc cs quan tham muu girip viÇc Tinh üy, Truômg Chinh fi tinh

theo Quy dinh sô O4-QDi/T}V, ngày 25l7l2}l8 và Quy dinh sô O9-QDiÆW, ngày

l3llll2}L8 cüa Ban Bi thu. Rà soât, sâp xép, bô surg quy ho4ch chuân bi môt

buôc nhân sg D4i hôi tlang bQ câc câp nhiÇm ky 2020-2025; tông hqp, bâo câo két
quâ itrânh giâ xép loei can bô diÇn Ban Thuèrng W Tinh üy quan lÿ và két quâ dânh

giâ chât tugng tô chüc co sô d*rg, dang viên; Quyét dinh nâng ng4ch chuyên viên

lên chuyên viên chinh Atii voi công chüc và xét thàng hang viên chüc co quan

Dârg, MTTQ và câc doan thê chinh fi xâ hôi nàm 2018.

- Tiép Qc hoan thiÇn câc thông bâo két luân và thgc hiÇn câc cu§c kiêm tra

giarn sât theo chuong ûành, ké ho4ch dè ra. Xây dpg ké hoach kiêm ta viÇc thgc

hiên Nghi quyét sO O+-Nqm;, ngày 08/412016 cüa Tinh üy vè dây manh phât triên

công nghiêp hô trg, ctré Uién ché t4o, t4o nèn tang phât triên công nghiÇp vcri ttic

dQ cao và bèn vüng giai doqn 2016 - 2025 aOi voi Ban Thuèrng vU HuyÇn üy:

Thanh Liêm, Duy Tiên; Thanh üy Phü Lÿ; Dang üy và câ nhân câc dàng chi lânh

d4o: Sô Công Thuong, Ban quan 1ÿ Khu Công nghiÇp tinh.

- Chi tlpo thgc hiÇn Két lufn sô 43-KL/TW, ngày OT l}ll2}lg cüa Ban Bi thu

Trung uong Dang vè tiép tsc thsc hiÇn Nghi quyét sO ZS-Nqn\M, ngày 031612013

cüa Ban Châp hành Trung uong Dang khôa XI uè "Tàng cuèrng và itôi môi lânh

d4o cüa Dang Aôi vOi công tâc dân vQn trong tinh hinh môi". Xây dpg Bâo câo so
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t<ét OS nàm thlrc hiên Két tuQn sti lOz-KLnW, ngày 22lgl2ol4 cüa BQ Chinh tri vè
*HOi quan chüng". Dôn dôc câc diaphuong, co quan, dcrn vi dàng ky và trién khai

xây dpg câc mô hinh "Dân vfn khéo" nàm 20L9.

- Ban hfuh Chi thi vè teng cuèrng sU lânh d?o cüa câc câp üy tlang a6i vOi

công tÉLcbào vê bi m4t nhà nuôc trong tinh hinh hiÇn nay. Chi cl4o tàng cuèrng phôi

hqp tong công tac ttièu tra, üruy t6, xét xü, dâm bâo dung ph6p tuAt; dây nhanh

viêc xét xü câc vr,r an nghiêm trqng, phric tgp du luân xâ hQi quan tâm.

3- Tàng cuùng chi d4o dôi moi, nâng cao chât lugag ho4t tl§ng cüa Üy ban

MAt tr.ân Tô qutic và câc doan ttrê nnan dân trong tinh.

Tiép tgc phôi hqp làm tôt công tâc tuyên uuyèn, vQn dQng câc tàng lorp nhân

dân thgc hiên tôt chü tnrong cüa dâr:g, chinh sâch phâp lupt cüa nhà nuôc, thi dua

lâp thanh tich chào mtrng xuân moi. Tich cgc tô chric câc ho4t dông ilèn crn dâp

nghia, nhân deo tu thiÇn; thàm hôi, t{ng quà câc dOi tuqng chinh sâch, hQ nghèo,

nguoi c6 hoan canh kàô khàn trên dla ban. Xây dgng, hoan thiÇn Chucmg tinh
giâm sât và phan biÇn xâ hQi cüa Mët üAn Tô quôc và câc tô chüc chinh trf - xâ hQi

nàm 2019. Tiép tuc chi d4o, nÉm tinh hinh viêc tô chüc Dai hôi MTTQ câp co sô

nhiÇm lcÿ 2019 - 2024.

4- Lânh d?o, chi d4o chinh ggyèn câc câptrong tinh:

- Tiép tuc dôn d6c, giâm sât'viÇc riên khai thyc hiÇn câc Nghi quyét cüa

IIEND tinh, trgng tâm là câc ngh! quyét vè phât triên kinh té xâ hôi; dôn dôc, gîâm

sât câc co quan cô thâm quyèn giâi quyét don thu lJriéu nei cüa công dân; ÿ kién,

kién ngh[ cüa cü tri.

- Tàng cuôrng công tâc quan lÿ thi truùng, chfing gian lan thucrng m4i, hàng

giâ, hang kém chât lugng và giâ câ, bâo ctâm cân d6i cung càu hang hoâ, dich v9,

dâp rmg nhu càu tiêu dung cüa nhân dân. Triên khai câc phucrng ân dâm bâo an

ninh trpt tU, an toà,n giao thông, kièm ché tai n4n, không dê xây ratai n4n giao

thông nghiêm trqng trong dlp Tét Nguyên dan và câc lê hqi dàu Xuân 2019. Tô

chric thàm chric fét môt sO doanh nghiêp trên dia ban; thàm, dông viên câc clcrn vi

làm nhiÇm vp trong nhüng ngày ttit và phât dgng Tét tràng cây tai câc huyÇn, thành

ph6... Chi d4o tô chüc thành công Lê hôi Tich Dièn, Lë phât luong Eèn Trân

Thuong, tê ktrai hôi Chùa Tam Chüc nàm 2019.

- Chuân bi tôt câc nQi dung bâo câo Thucrng üyc Tinh uÿ, Ban Thuong vtt

Tinh üy trong thâng 0212019.

5- Tàng cuèrng lânh d4o, chi d4o triên k*rai thgc hiÇn câc nhiêm vU, mpc tiêu

phât fiên kinh té - xâ hôi cüa tinh, trqng tâm 1à câc Nghi quyét chuyên dè, câc
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chuong üinh, aè rln trong phât triên công nghiêp, nông nghiêp, thuong mpi - dich

vç trên dia ban.

- Tâp trung chi cl4o câc dia phuong hoan thanh ké hopch gieo tràng vU Chiêm

Xuân 20L9 dung khung thoi w, chü trgng châm s6c và bâo dam dü nuôc tuoi cho

cây trèng. Tàng cuôrng công tâc phông, ch6ng dich bÇntr tên iÏàn gia sirc, gia càm.

Tiép tuc dôn d6c, triên khai thgc hiÇn câc Eè ân, du rân cô hiÇu quâ tong san xuât

nông nehiêp. Dôn ct6c huyÇn Thanh Liêm, thành pnO fnri Lÿ @ptrung hoan thiên hà

so, thü t.uc frinh công nhen hoan thanh nhiêm vU xây dUng nông thôn moi.

- Kiém tra, dôn «Iôc, dây nhanh tién dô giâi phông mët bàrrg thi công và giâi

ngân câc công tinh; tàng cuôrng và nâng cao chât luqng thanh, kiém tra tuong dàu

tu xây dUng co ban. TSp trung chi dpo thâo gô kh6 khàn, vuông mÉc cho doanh

nghiêp, teng tàm câc doanh nghiÇp dàng ky rô san phâm trgng tâm nàm 2019.

- Tô chüc câc ho4t dông vàn hoâ - vàn nghê, thê dpc thê ttrao mirng Dâurg,

mùng Xuân sôi nôi, phuc vu nhu càu vui choi, huong thg cüa nhân dân, nhât là

trong dip Tét nguyên drân. Kiêm tra, hucrng dân viÇc tô chüc câc 1ê hôi ctàu xuân

Iành mpnh, dürg quy tÏinh. Tô chüc bàn phâo hoa dêm giao thira «lâm bâo an toàn,

dung kich ban.

- Chi dao tô chüc tôt Kÿ thi cho. n hçc sinh grôi lop L2 càptinh nàm hqc 201 8 - 2019.

- Tàng cuèrng thanh, kiêm tra itâm bâo an toan vÇ sinh thlrc phâm và vÇ sinh

môi tnrong, nhât là trong dip Tét, không Aê aicn benh và ngQ dQc thlrc ptrâm ton

xây ra. Quan tâm công tâc y té dU phông, dâm bâo viÇc khâm chüa bênh cho nhân

dân t4i câc tuyén.

- Thuc hiÇn câc ché dE, chinh sâch di5i voi nguoi c6 công, chinh sach an sinh

xâ hôi dâm bâo ki.p thcri, d.n g quy d!nh. Quan tâm, thgc hiÇn ki.p thoi viÇc cüu trg
dQt xuât, dâm bâo mgi nguoi, m9i nhà clôn tét vui-vê, dàn âm. pnan Uô té hopch

giâm nghèo, ké hoach nuôi duôTrg ttOi tuqng bâo trg xâ hQi nàm 2019.

6- Duy ti thuc hiÇn ngtriêm ché <tô tr.uc sân sang chién dâu; phông .hting

thiên tai, chây nô. Cfri dao chuân bi tOt câc dièu kiên tô chirc cho công dân nhâp

ngü nàm 2}lg. Tàng cuèrng phOi trçp ctâm bâo an ninh chinh tri, trêt tU an toàur xâ

hqi trên ctia bàn; tiép Qrc chi dpo thyc hiÇn Ké hopch mô <tqt cao diêm tân công

trân éry tgi phAm và tÇ n4n xâ hôi; dâu tranh, ngàn chàn, xü tÿ nghiêm viÇp buôn

ban, tang üfi, vQn chuyên và dôt phâo nô, dâm bâo an ninh trât t.u, trât Ç an toàn

giao thông trên dia ban. Dâm bâo tuyÇt dOi an toàur doàn câc dông chi lânh ilao

Eâng, nhà nu6c vè tham và làm viêc tai dla phuon g; câc sU kiên chinh fi, xâ hôi

quan hqng; Tét Nguyên Dan Kÿ Hqi và câc tê trQi dàu Xuân 2019.
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Trên tÏây là mQt sô két quâ công tâcthéng0l, nhiÇm vU trqng tâm công tâc

thâne 02 nàm 2019. Câc huyÇn uÿ, thành uÿ, dâng uÿ tryc thu§c, câc sô, ban,

ngành, cloan tfrê tinfr xây dpg chuong trinh, ké hopch triên khai thgc hiÇn./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Dang;ldA bdo cdo
- Vfu phông Tnmg uong Dang;l
- Câc ttông chf Tinh uÿ viên;
- Câc huyÇn, thành uÿ, dâng uÿ tr.uc thuôc;
- Câcsô, ban, ngàntr, tloan thê tinh;
- Ltnr Vàn phông Tinh uÿ.

T/]VI BAN GVU

Lqi

§

HÀ NAM,
tiHrr




