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I- Công tâc xày dgng Dâng, chinh quyèo, MTTQ và câc tloàn thê

1- Công tdc xây dpng Dông:

Tinh uÿ tô chüc HQi ngh! triên khai Quyét Aintr cüa B§ Chinh ti vè viêc

dièu ilQng, phân công dèng chi Lê Thi Thuÿ, Uÿ viên Trung uong Dâttg, nguyên

Ph6 Chù nhiÇm Uÿ ban Kiêm ûa Trung uong giü chüc Bi thu Tinh uÿ Hà Nam

nhiÇm kt 2OL5-2020; Hôi ngh! dânh giâ két quâ công tâc xày dUng dang 6 thâng

dàu nàm, triên khai nhiêm W trqng tâm 6 th,âng cuôi nàm 2019; thâo lufn, cho ÿ
,.A À , r , \ r . I \ I t rlTh r!--1- t-L-I \.Zt '
Klen ve cac ner dung trinh t4i ky hgp lân thü 9 I{DND tinh khoâ XVIII; so kêt 05

nàm thyc hiÇn Chi thi sô 35-CTÆ\M, ngày 261512014 cùa B§ Chinh tri và Chi thi

s6 ZS-CD1TIJ, ngày 2gl7l2oL4 cüa Ban Thuong vç Tinh uÿ vè Ëng cuôrng sU lânh

d4o cüa clane eOi vOi công tâctiép dân và giâi quyét khiéu npi, t6 câo.

Thuùng tryc, Ban Thuong vr; Tinh uÿ chi cl4o chuân b! câc nQi dung và tô

chfrc tOt Uôi nghi dàng chi Tràn Qutic Vuqng, Uÿ viên BA Chinh tri, Thuèrng tryc
Ban Bi thu làm viÇc voi tinh vè két quâ thgc hiÇn Nghi quyét Dai hQi Eang ltu thir
XII, câc nghi quyét Trung uong và Nghi quyét Dai hôi Dang bO tinh mn trui XIX;
Hôi nghi dàng chi Ph4m Minh Chfnh, Uÿ viên B9 Chinh tri, Truong Ban Tô chric

Trung uong làm viÇc vôi tinh vè trién khai thgc hiên Chi thi 35-CT/TW, ngày

3)tstz}Lg cüa Bô Chinh tri và công tâc cén bç chuân bi dai hQi <tang câc câp

nhiêm ky 2020-2025; Hôi nghi làm viÇc vôi Uÿ ban Kiêm tra Trung uong vè viÇc

bâo câo fién dQ thgc hiÇn và két quâ kiêm tra cüa 02 Doàn kiêm tra cüa Ban
Thuèrng vU Tinh uÿ thgc hiÇn Thông bâo 464 cûaUÿ ban Kiêm tra Trung uong.

TQp trung tuyên truyèn câc ngày kÿ niÇm, câc sg kiÇn ehintr tri lôn tong
thrâng, trgng tâm 1à Kÿ niÇm 72 nâm ngày Thuong binh liêt sÿ (2717); 90 nàm

thanh tap Công doàn ViÇt Nam (2817). Chi d4o quan tiêt fiên khai thgc hiÇn câc

fét tu6n cüa Ban Bi thu vè tintr v.uc khoa giâot. Eè nghi Thü tuong Chinh phü

t fét tW sô +g-ru,nW , ngày l0l520l9 "vè tiép qrc thpc hiÇn Cht thi I I-CT/TW cüa B§ Chinh fii khôa X vè
tàng cuùng sy lânh dgo cùa Oaqg A§i vôi công tâc ktuyén hgc, khuyén tài, xây dyng xâ h§i hgc t6p"; két hgn: sô
50-KL/TW , ngày 301512019 *vè tiép tçc thgc hiÇn Nghi quyét HQi nehi Trung uong 6 kù6a XI vè phât riên kùoa
hçc và công nghÇ phUc vU sg nghiÇp công nghiÇp hôa, hiÇn ttni hôa trong dièu kiên kinh té ttri rutmg tlirù huông xâ
hQi chù nghla và h§i nhflp quiSc té"; fét tuân s6 St-«tffW,ngày 3015D019 "vè viêc tiép tUc ttruc hiên Nghi quyét
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tpng Bàng khen cho 01 tflp thê, 02 cânhân tiêu biéu trong thuc hiên Chi thi 05 tei
HQi nghi 50 nàm thuc hiÇn Di chüc cüa Chü tlch Hè Chi Minh và so két Og nam
thuc hiên Chi thi 05 cüa B0 Chinh tri khôa xII2. Ban hành Ké hopch tô chüc HÇi
thi bâo câo viên giôi tinh Hà Nam nâm 2019. Bâo câo tông két +O-nàm thgc hiÇn

Chi thi séi +Z-CfnW, ngày l6l4t2TlT cüa BQ Chinh tri "vè tiép tuc dôi môi, nâng

cao chât lugng, hiÇu quâ ho4t d§ng cüa Liên hiÇp câc HQi Khoa hgc và Kÿ thuft
Viêt Nam trong thùi lcÿ dây manh công nghiêp h6a, hiÇn tlpi hôa dât nuôc". Trong

thâne toan tinh mô 04 lôp bôi duông lÿ luân chinh tri cho 209 hgc viên.

Ban Thucmg vç Tinh uÿ têp trung chi dgo xây dpg dg thâo Ké hopch quan

rriêt, triên khai thgc hiÇn chi thi 35-cTÆw cüa BÔ chinh t i uè d?i hoi dang câc

câp tién toi Dai hQi lân thü XIII cüa Dang và câc vàn ban cô liên quan vè công trâc

chuân bi tlei hôi; nehiên ciru, tham gia ÿ kién dông gôp vào: DU thâo Huong dân

cüa Ban Tô chüc Trung uong vè mQt sô nOi dung Chi thi 35 cüa Bô Chinh d; DU

thâo Quy dinh cüa BO Chinh tri vè thâm q,ryèn, ffâch nhiêm cüa nguùi tttmg dàu tô

chüc, co quan, don vi trong công tâc cén bô và quan lÿ cm b0; hoan thiÇn dy thâo

Bâo câo tông két công tâc xây dung Eang và thi hàrù Eièu 1ê Eane nhiÇm lcy Dai
hQi XII, dy thâo Bâo câo tông két thUc hiÇn Quy ché bàu cü trong Eâng. Bâo câo

02 nàm thuc hiÇn Nghi quyét sO t S-NqlfW cüa Ban Châp hành Trung uong, 04

nàm thgc hiÇn Nghi quyét ro fs-Nqn\M cüa Bô Chinh tri tdroâ )il vè tinh gian

biên ché và co câu lai cTQi ngü cân bQ, công chric, viên chric; tông két, dânh giâ

viêc thüc tie, phân Uô Aai biéu du Eai hôi dai biêu toàn qu6c cüa Eâng. Chi dpo

hoan thành Khoâ Uài auOng can bô dU nguôn thuQc diÇn Ban Thuong vu Tinh üy
quan lÿ nhiêm ky 2020-2025.

Quyét dinh kéo dài thùi gian giü chüc vU <tôi vôi 01 ilông chi Phô truong
Ban Dân vfn Tinh üy; bô nhiÇm lpi chüc w c6 thùi han AOi voi 01 dàng chi Phô

truông Ban Nôi chinh Tinh üy. Quyét dinh chi itinh bô sung IJÿ viên Ban Châp

hành Dang bQ huyÇn Duy Tiên, nhiÇm lcÿ 2015-2020; công nhen nguoi ho4t elQng

câch m4ng truôc ngày 0l thrlng 0l nàm 1945 dôi voi 08 dèng chi. Giôi thiêu nhân

sg tham gia Ban Châp hanh Trung uong Hôi Luât gia ViÇt Nam. ThUc hiÇn quy

hinh kiÇn toan bô sung Üy viên Ban Châp hành, Üy viên Ban Thuèmg vu Dang üy
fnôi Doanh nghiêp tinh; Üy viên Ban Châp hành Dâng bô, Ûy viên Ûy ban Kiêm
tra HuyÇn üy Thanh Liêm; thâm dinh tiêu chuân chinh tri «t6i vôi m§t sô cân b9

lânh clpo thuôc câc don v! ngành dgc Trung uong clông trên clia ban tinh.

Thông bâo két luQn kiêm tra viÇc tfuc hiÇn Nghi quyét sO O+ - NQ/TU,
ngày O8t4t2}l6 cüa Tinh üy d6i voi Ban Thuong vr,r HuyÇn üy: Thanh Liêm, Duy

HOi nehi Trung uong I khôa xI vè Oôi môi càn bân, toàn diÇn giâo dgc và ttào tpo <tâp ung yêu càu công nghi§p
h6a, hiên tlpi h6a trong dièu kiên kinh té ttri tnrtng tlinh huông xâ h§i chù nghTa và h§inhêp quôc té"; «éi tuân sli
1}-I<L|üN, ngày 30t5/2019 "vè tiép tuc thuc hiÇn Nghi quyét Trung uong 7 khôa X vè xây dung ttôi ngü ül thrlc
üong thùi kÿ Cây m3nh công nghiêp h6a, hiÇn tl4i h6a dât nuôc".
2 T$p thé: Dâng bQ xâ Xuân Khê, huyÇn Lÿ Nhân, tlnh Hà Nam. 02 câ nhân: Bà Hoàng Thi Kim Sinh, Chü tich H§i
Liên hiÇp Php ntt xâ Thanh Thüy, huyÇn Thanh Liêm, tinh Hà Nam; Dçi üy Mai Nggc Khârli, Eni tutng D§i Ctutr
sât dièu tra t§i phem vè frât tU xa trQi, Công an huyÇn Binh L1rc, tlnh Hà Nam.
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Tiên; Thanh üy Phü Lÿ; tdp thê và câ nhân câc dàng chi lânh deo: Sô Công

Thuong, Ban quân lÿ Khu Công nghiÇp tinh. Thông bâo tét tuAn kiêm tra khi cô

dâu hiÇu vi phpm aôi voi 02 tô chüc và 03 tlang viên3 theo Thông bâo két quâ giâm

sâr sô 464-TBNBKTTW, ngày 1617 t2}l8 cüa UBKT Trung uong. Tiép tpc triên
k}rai Ké ho4ch giâm sât viÇc lânh dpo, chi d4o thuc hiên câckét lufln cüaThuong
tr.uc Tinh üy, Ban Thuôrng 4r Tinh üy nàm 2017, 20 I 8. Bâo câo két quâ khâc phUc

vi ph4m, khuyét diém theo Thông bâo sii +O+-fgruBKTTW, ngày l6/7t2}l8 cüa

Üy ban Kiêm tra Trung uong.

Trong ftâng, câp ùy, ban thuôrng vu câp üy và chi bQ dâ kien ta 36 tô chüc

itang và 35 ctang viên; giâm sât dôi vot 46 tô chric «Iang và 36 <tqre viên; câp üy co

sô và chi bQ dâ thi hành hÿ luât 08 ttang viêna.

Ban Chi d4o thgc hiÇn quy cné aan chü ô co sô và Ban Chi d4o công tâc tôn

giâo tinh tô chrîc so két công tâc 6 thâng ctàu nàm và triên khai nhiêm vU 6 thang

cuôi nàrn 2}lg. Bâo câo két quâ 5 nàm thçc hiÇn fét tuæ sô tOt-fl,rtW, ngày

O3tgt20l4 cüa Ban Bi thu Trung uong Eane vè "Chü truong công tâc dôi voi d4o

Tin lanh trong tinh hinh môi". Chï dpo câc dia phuong trién khai thgc hiÇn mô hinh

"Chinh quyèn thân thiÇn, vi nhân dân phpc vg".
Bâo câo tông két Nghi quyét so +s-Nq/Tw cüa BQ Chinh tri (knôa IX) vè

Chién lusc câi câch tu phâp dén nàm 2020; tông két l0 nàrn thuc hiên Chi thi 39-

CTÆW cüa Ban Bf thu vè trqp tâc vôi nuôc ngoài vè phâp luflt, câi câch hành

chfnh, câi câch tu phâp; so két 5 nàm thpc hiÇn Chi thi 35-CT/TW, ngày 26t5l2\l4
cüa B§ Chinh tri vè tàng cuôrng sp lânh dpo cüa Dang AOi vsi+ông tâc tiép công

A'
dân và giâi quyêt khiêu n4i, tô câo; so kêt 05 nàm thgc hiÇn Chi thi 33-CT/T}V,

ngày O3lOll2Ol4 cûa Bô Chinh trf "vè tàng cuôrng sg tânh dpo cüa Dang aôi voi
viÇc kê khai và kiêm soât viÇc kê khai tài sâ,n". Ban hanh Ké hoach tô chüc rà soât

câc cu§c thanh tra hàmh chinh, thanh tra chuyên ngà,nh và viÇc thUc hiên kién ngh!

cüa Kiêm toan Nhà nuôc trên d[a ban tïnh nàm 2018. Tô chüc Hôi nehi Thuong

tr.uc Tinh üy giao ban voi thü truon g câc co quan mrOi nQi chinh tinh quÿ lltz}lg.
2- Ldnh thço công tdc chinh quyèn

Chi d4o tô chüc thành công Kÿ ho.p tan Urtr 9, HDND tinh kh6a XVI[; §
ho. p HEND câc huyÇn, thành phti; tap trung hoan thiÇn, ban hanh câc Nghi quyét,

vàn ban sau kÿ hqp. Dôn dôc, giâm sât viÇc thuc hiÇn câc Nghi quyét cüa FIDND

tinh; theo dôi, dôn dôc câc co quan cô thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu îqi,ÿ
kién, kién nghi cüa cü tri.

Tfp trung chi dpo gieo cây lüa Mùa dâm bâo diÇn tich và trong l«ùung thùi
vu; clôn dôc, chi d4o công tâc phông, ch6ng bênh cho dàn gia süc, gia càm, trçng

tâm là bênh Dich tâ lon Châu Phi; triên kùai co ché, chinh sâch hô trq kinh phi cho

câc hQ dân cô ttan lqn mflc bÇnh.

r o6i vôi Ban Cân sg
I nàng câc hlnh thücr

Dâng UBND tinh; Ban Tô chüc Tinh üy và câc cé nhtui cô liên quan.

Khiên trâch: 05, cành câo 02 và khai tn} 0l dông cht.
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Chi tleo câc dla phuong, ilon vi tich cgc triên khai câc chuong trinh, dè ân,

dU ân, mô hinh cô hiêu quâ trong sân xuât nông nghiêp; trién khai ké ho4ch chuyên

dôi co câu cây tàng và nuôi tràng thuÿ san trên dât tràng lüa tinh giai ito4n 2019-

2020, dinh huong dén nâm 2025. Dôn dôc huyÇn Thanh Liêm hoan thiÇn hà so,

thü tUc trinh Thü tu«rng Chinh phü công nhân huyÇn nông thôn môi nàrn 2018; câc

xâ «Iâ hoan thành câc tiêu chi xây dgng nông thôn môi nâm 2019 hoan thiên hà so,

thü tUc tinh công nh4n xâ il4t chuân xây dpg nông thôn môi nàm 20195.

Chi dao nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quan lÿ nhà nu6c trên câc lTnh vgc.

Quan tâm chi dgo thâo gô khô khtur, vuôrng mâc cho doanh nehiêp; dôn dôc dây

nhanh tién dô giâi phông mét bàr,g, thi công, giâi ngân câc dg ân, tro.ng tâm là câc

dU an treng «tiêm cüa tinh6; hoan thiên hô so, thü tpc trinh Thü tuông Chinh phü

châp thuên chü truong dàu tu Khu công nghiêp Thâi Hà, Khu Công nghiêp Dèng

Vàn III (giai doan ».Tô chüc câc hopt ttông xüc tién ctàu tu cüa tinh t4i Nhât Bân.

Thâo luân, cho ÿ kién chi dpo vè pè ren thành lêp thi rân Thanh Liêm và tién

ctô thUc hiÇn Quy ho4ch Trung tâm hanh chinh huyÇn Thanh Liêm. Dôn cttic, tlây

nhanh tién <tQ, ké ho4ch thuc hiên Bè ren hô trq nguùi cô công vôi câch m4rrg rè
nhà ô và Dè ân hô trg nhà ô dôi vôi hô nghèo theo chuân nghèo giai ilo4n 2}ll-
2015 trên clfa ban tinh.

Dây manh thgc hiÇn câi câch hành chinh; tpp trung chi tl4o triên ktrai thgc

hiÇn câc nhiêm vg, giâi phâp dê câi thiÇn, nâng cao chi sô PCI, PAPI cüa tinh trong
nâm2019 và nhüng nàm tiép theo. ThUc hiÇn tôt viÇc tiép nhân và trâ két quâ giâi
quyét thü tpc hanh chinh cho câ nhân, tô chüc dâm bâo düng quy trinh, guÿ dinh.

3- Mil trfin Tô qudc vù cdc ô chirc itoàn thé
Tich cgc tuyên truyèn vQn clQng iloan viên, hôi viên và câc tâng lorp nhân

dân thlrc hiÇn tôt chü truong, duèrng l6i cüa D*g, chinh sâch, phâp luflt cüa Nhà
nuôc. Ban hành Ké ho4ch giâm sât tr.uc tiép viÇc giâi quyét ktriéu n4i, t6 câo, phan

ânh tàn dçng kéo dài cüa UBND xâ Bâc Lÿ, huyÇn Lÿ Nhân; viêc công khai câc

tét tuan Thanh tra nàm 2018 và 6 thrâng dàu nàm 2019. Bâo câo thgc tr?ng tô chric
và hopt dông cüa câc mô hinh tg quân ô cQng <tàng dân cu thôn, tô dan phô tren dia
ban tïnh; huong dân xây dgng mô hinh khu dân cu tg quan thlrc hiÇn Cuôc van
dông "Toàn dân eloan két xây dUng nông thôn môi và dô thi vàn minh".

Tô chüc thành công Dei hôi MTTQ tinh ltu thü XVI, Eai hôi HQi Liên hiÇp

Thanh niên câc huyÇn, thành pnô nniçm ky 2Ol9-20247;Lë kÿ niÇm 90 nàm Ngày
thành t$p Công doan ViÇt Nam và dôn nhân Huân chuong Lao dQng heng t thât; tô
chrîc câc ho4t dqng tri ân, thàm tpng quà dôi tuqng nguü cô công, gia dinh chinh
sâch nhân Kÿ niÇm 72 nâm ngày Thuong binh LiÇt sÿ 2717 ...

tr- finh hïnh phât triên kinh té - xâ hQi, qu6c phông, an ninh
S pén ryày 3117D019, Chü tich UBND tinh dâ công nh$n xâ <lpt chuân NTM tlnh nâm 2019 (dqt 1) cho 5 xâ (Xâ
Drlc Lÿ,. Phü Phric, Nhtur Thinh - huyên Lÿ Nhân; xâ Hrmg Công, Nggc Lü- huyÇn Blnh LUc)
0 fuyén tluùng Tl, T3, câckhu chüc nàng cùa Khu du lich Tim Chûc, tuyén duôrng n6i 0Z Cao tôc, sfui golf Ba Sao...
7 Dên ngày 2217D019, c6 516 tlon vi hoàn thành (Phù Lÿ, Thanh Liêm, Blnh Lgc, Duy Tiêrr, Kim Bâng).
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1- Tinh hùnh phrüt fién kinh é
- Sàn *rât nông nghiQp:

Tông diÇn t(ch gieo trông vu xuân nâm 2019 det 36.27'1,2 ha, giâm O,}yo

(287,4 ha) so vôi vg xuân nàm 2018. Nàng suât up hia xuân d1t 66,5 tqlha, giam

0,7 t4/ha so vôi lüa xuân 2018, sân lugng dat 206,7 nghin tân...8 T(nh dén

l0l7l2}lg, toàn tinh dâ gieo cây duo. c 30.848,7 ha lüa ffiù, d1t9ï,2yoké hoAche.

Chàn nuôi trên ttia ban tinh trong thang tiép tuc gap ktrô ldltu do dich tâ lqn
Châu Phi. Luÿ té Aén ngày 24l7l2olg, tông sti ton mâc bÇnh ttâ tiêu huÿ 112.500

con vôi ûeng luçmg 6.523 tân cüa 8.102 hQ chàn nuôi tai 610 thôn thuQc 11 xâ,

phuôrng, th! tr'ân trên toàn tinh.
- Sàn ruiit ,ôrg nghiQp:

Chi sri sàn xuât công nghiÇp thâng 7 tâng l,ïyo so voi thung truôc và tàng

l5,3yo so vôi cùng § nàm 2018. Luÿ ké 7 théngdàu nàm, chi sô san xuât công

nghiÇp tdng 13,40Â so vôi cùng kÿ nàm truôc. Mçt sô san phâm công nghiÇp chü

yéu trong 7 théngclàu nàm cô müc san xuât tàng cao so voi cùng lcÿ nàrn 2018: Xi
màng tâng26,8Yo, nuûc giâi khât tàng 1ï,lYo; thiét bi diÇn, ttiÇn tu tâng20,9%;bq
dây diÇn ô tô tàng 27,toÂ;*e gâ, mây tàng 26,5yo...

- Thutmg mqi - dlch vr,t:

Tông rnric brln lé hang h6a và doanh thu dich 4r tiêu dung tong thftE dü.1.756,4

ÿ dèng, tàng 14,40Â so vôi cwrg ky nàrn 2018. Luÿ ké 7 fitangAau nent tông müc bân lê

hang hôa và dich vp tiêu dung d4t 12.055,2 ÿ ilàng, tàng L3,9/o so vôi cturg kÿ.

Chi sô giâ tiêu dùng thang 7l2Tl9 giâm O,O4YI so voi th,ing truôc.

- Dàu tu xôy dqmg co bàn:

Luÿ ké khôi luqng thgc hiÇn câc dU rin dâu tu xây dlmg co ban 7 thang dàu

nàm ilpt 750,51 tÿ dông; trong dô vtin cân dôi ngân sâch I l0 ty dèng.

2- Vdn hod - xd hQi

Tfp trung chi dpo tô chûc téit câc ho4t dQng tuyên truyèn, vân h6a, ttrê ttrao

phuc vu nhiêm vp chinh ti và phât triên kinh té - xâ hôi cüa tinh. Chi dgo tô chric
kÿ thi Trung hqc phô thông Qutic gia nàm 2}lg dâm bâo an toàn, nghiêm tuc, d4t

két quà tOt. ryi lÇ dô tôt nghiçp THPT quôc gia toan tinh d4t g7,57Yoto. Triên khai
Ké hopch thçrc hiÇn Chuong finh giâo dgc phô thOng trên dla ban tinh.

Chù dqng triên khai câc biÇn phâp phèng chiSng dich bÇnh nhât là trong
dièu kiên thùi tiét nâng nông kéo dài; không dê xây ra dlch bÇnh và ngQ ttôc thyc
phâm trên ilia bàn.

8 Nàng suât, sân luqng mQt s6 cây trông chinh: Ngô dat 58,5 ty'ha, tàng 0,3 tqlha, sân luqng dnt 12,9 nghh tân,
giàml5,4Yo;raucâcloçiitpt232,8tqlha,giàm6,4ty'ha,sànlugng38,9nghhtân, giàm2,1o/o;tl$utucmgttgtlS,2
ty'ha, giâm 0,2tplha,sân lugng d4t 118,4 tân, giàm 1,8%
9 Trongtl6lüagieottràngh13.607,7 ha;diÇntichcâymàudâtrôngtlçt3.243,8ha,tongdôcâyngô1.518,2ha;
dâu tuc,ng 237 ,5 ha; lnc 93 ,7 ha; dua chuQt 50,2 ha; khoai lang 32,4 ha; rau tl$u câc loni I .029,2 ha.
tO fét quà thi TI{PT qu6c gia nàm 2019, Hà Nam c6 diêm trung binh câc môn cùa thi sinh xép cao tht 2 toàn
quôc, trong tlô, xép thrÏ nhât toàn qu6c 3 môn: Vàn, Sù, Dia.
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Chi rt4o tô chüc tiSt câc ho4t d§ng thàm, t[ng quà câc trung tâm thuong bênh

binh, ttOi tuqng chinh sâch trong và ngoài tinh; tô chüc Doàrn di dâng huong, d{t
vông hoa tri ân câc anh hung liÇt sÿ tfli Nghia traog- Truèrng Son, Duèrng 9 - Quang

Tri và Nghîa trang Vi Xuyên - Hà Giang nhân dip Kÿ niÇm 72 nâm Neày Thuong

binh Liêt sÿ (27171t947-27l7t2\Lg).Tiép nhQn, thâm dinh, xét duyÇt 425 hô so rru

dâi nguoi cô công câc câc lo4i theo ttung quy dinh cüa phâp luft.
3- Quéc phàng, an ninh, trfit tç an toàn xd hQi

Tinh hinh an ninh chinh tri, trât tg an toàn xâ hôi trên dia ban tinh ôn dinh;

dâm bâo tuyêt dôi an toàn doan câc dông chf lânh d4o Dang, nhà nu6c vè them và

làm viêc tai tinh. Chi <Iao trién khai Ké hopch cüa Ban Thuèrng vg Tinh uÿ thgc

hiên Két luQn s6 44-l<LnW, ngày 22toll2Tl9 cüa Ban Bi thu vè viÇc tiép tuc dây

manh thUc hiÇn Chi thi sO Og-CfÆW ngày Olll2l2}ll cüa Ban Bi thu vè "Tàng
cuèrng sU lânh d4o cüa Dang a6i voi phong trào toàur dân bâo vê an ninh Tô qu6c

hong tinh hinh môi". Nâm chÉc tinh hinh câc 4r viÇc phric t4p, cô biÇn phâp xü lÿ
kip thùi, dâm bâo ôn dinh tinh hinh, ngàn chen kJrông dé céc dôi tuqng phan dông,

ch6ng AOi ctrintr tri trên tt[a ban tién hanh câc ho4t dông phirc tpp. Trong thang, xây
ra 25 vu ph4m phâp hinh sU (giâm I vç so vôi thrlng truôc), dièu tra khâm phâ

20125 vu dat 80%.

Tap trung chi ilpo câc câp, câc ngành làm ttit công tâc tiép công dân, giâi
q,ryét don, thu khiéu n4i, tô câo. Thang O7l2}lg, üong phiên tiép công dân cüa

tinh dâ tiép 221uqt (bàng 44 nguùi); câc sô, ngành, huyÇn, thanh ph6, xâ, phuôrng,

thi trân tiép 168 lugt nguoi; câc câp, câc nganh trong tinh dâ tiép nhfn 47 don
thurr, dd giàîquyét 29184 vu viêc (dqt 34,5%).

PHAI.I ftIUfmt
NHrEM yU rRgNG rÂM cÔNc rÂc ruÂNc Btzlts

1- Tâp trung chi tÏ4o viÇc so, tông két, quan triêt, triên khai thgc hiÇn cô hiÇu

quâ câc Nghi quyét, Chi thi cüa Trung uffig, cüa tinh, trqng tâm là: tô chüc Hgi
ngh! tông két công tâc xây dung Dang và thi hành Dièu lÇ Dâng nhiêm § fui h§i
XII; tông tét S nàm thsc hiÇn Quy ché bàu cü trong D*g; tông két Nghi qryét sô

48-NQÆW cüa BQ Chinh tri (khôa IX) vè Chién lugc xây dwrg và hoan thiÇn hÇ

thông phâp luât Viêt Nam dén nàm 2010, tlinh huong itén nâm 2020; HQi ng[!
quân triêt, triên khai thgc hiÇn Chi thi 35-CTÆW cüa B9 Chinh tri vè dai hôi rtang

câc câp tién tôi DAi hQi mn tfrt XIII cüa Darrg...

Ban hanh Chi thi cüa Ban Thuong vç Tinh uÿ vè tàng cuùng s1r tânh d4o cüa

câc câp uÿ tlang trong thUc hiÇn chü truong chuyên ilôi co câu cây trOrg trên il,.it
trOrg lüa tinh Hà Nam giai dopn 2}lg-2020, dinh huong clén nàm 2025.

I I pon thu thu§c câp xâ, phuùng, thi üdn h 32 vu viÇc; câp huyÇn, thành ph6 là I 5 qr viÇc. Trong CO khiéu npi Ot
qr vi§c, t6 cao OS vg viÇc, kién nghi, phàn ânh 4l vg viÇc.
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2- Ldnh d4o, chi dpo thgc hiÇn toan diÇn, dàng bô câc nhiÇm vg trong công

tÉrc xày dyng dârrg, xây dpg hÇ thông chinh ta câc câp.

- Tâp trung tuyên truyèn câc ngày § niÇm, sU kiên lon nong ft,ing, câc sg

kiÇn chinh tri cüa dât nuôc, cüa tinh. Ban hanh Ké ho4ch thuc hiên Nghi quyét si5

35-NQ/T\[' cüa BO Chinh tri (khôa XII) vè Ëng cuôrng bâo vê nèn tang tu tuong
cüa Dang, dâu ffanh phan bâc câc quan diêm sai trâi, thù ttich trong tinh hinh moi;

Quyét dinh thành lap và ban hanh Quy ché hopt clQng cüa Ban Chi d4o 35 câp tinh
Àr r ^ À 1,

vê bào vê nên tang tu tuong cüa Dang, dâu tranh phan bâc câc quan tliêm sai tâi,
thù dich. Bâo câo-so két inern thpc hiÇn Chi thi rô OZ-CfnU, Chi tfri sO OS-

CT/TU, ngày O6tgl2o16 cüa Ban Thuong vg Tinh uÿ vè tàng cuôrng sg lânh d4o
. i . a,

cüa câp uÿ clâng dôi vôi công tâc dâm bâo an toan vÇ sinh thyc phâm" và "vê tàng

cuèrng sp lânh d4o cüa câp uÿ clang trong công tâc xày dUng «ton-+i-&t B§ tiêu chi
a . x .,(

Quôc gia vê y tê xâ".
- Tâp trung chi tlgo công tâc chuân bi itai hQi Dang câc câp: Ban hàrù Ké

hopch triên khai thgc hiên Chi thi 35-CT/TW cüa BO Chinh tri vè itpi hgi tlang câc

câp tién tôi E4i hQi lân thü XIII cüa Dang; Quyét dinh thanh lQp câc Tiêu ban phqc

vU Dai h§i Dang bg tinh tan tfli XX; Hucrng dân vè công tâc nhân sU Dai hôi dane

bq câc câp nhiÇm § 2020-2025. Tham eia ÿ kién vào dg thâo süa dôi, bô sung

Hudrng dân sii 16-HD/BTCTW ngày 24lgl2\l8 cüa Ban Tô chüc Tnurg uong vè

kiêm diiâm, dânh giâ, xép 1o4i chât lugng hà"g nàm cltii voi tô chric dâng, clang

viên và t4p thê, câ nhân can bô lânh dao quan lÿ câc câp. Tiép tUc kiÇn toan câp üy

và câc chüc danh lânh d4o quan lÿ dâm bâo dièu kiên, tiêu chuân, quy üinh.
- Tiép tçc thgc hiên Ké hopch giâm sât vè viêc lântr d4o, chi d4o thçc hiÇn

câc két tu4n cüa Thuèrng tryc Tinh üy, Ban Thuong vU Tinh ùy nàm 2017,2018
aOi vOi Ban Thuùng vg HuyÇn üy: Lÿ Nhân, Kim Bang, Thanh Liêm; lânh cl4o câc

sô: Ké ho4ch và Eàu fi, Giao thông Vên tâi, Xây d1mg,Lao ttông - TB & )GI. Xây

dwng Ké hopch kiêm tra viÇc lânh d4o, chi d4o thpc hiÇn Nghi quyét sô OZ-

NQÆU, ngày 301612016 cüa Tinh uÿ vè dây manh phât tiên thuong mpi, dich vp,

treng tâm là dich vp chât luqng cao vùng vè y té, dào t4o nguàt nhân lgc và du

lich giai do4n 2016-2025.

- Xây dpng, triên Krai Ké ho4ch kiém tra viÇc thUc hiÇn QCDC ô co sô,

công trlc tôn giâo trên tlia ban nâm 2019. Tiép Qc dôn tlôc, huong dân câc dla

phuong chi cl4o triên küai thUc hiÇn mô hinh "Chinh quyèn thân thiÇn, vi nhân dân

phUc W". Chi dpo tàng cuôrng viÇc quan lÿ dâtdai, quan lÿ quy ho4ch xây dpg tpi

thôn Lê Lgi, xâ Phù Vân, thành pnô ffui f1i.
- Doan rà soât câc cuQc thanh tra hàlrh chinh, thanh tra chuyên nganh và viÇc

thUc hiên kién ngh! cüa Kiêm toan Nhà nuôc trên dia ban tinh nàm 2018 cüa Ban

Thuôrng 4r Tinh uÿ tiép tgc thgc hiên Ké ho4ch dè ra. Chi itpo câc co guffi, tton v!
liên quan chuân bi nqi dung làm viÇc voi Tô công térc cûa Ban Nôi chinh Trung
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uong vè tinh hinh công tac phông chông tham nhüng cüa tinh. Bâo câo tông két tS

nàm thUc hiên Chi thi sô 32-CTÆW cüa Ban Bi thu Trung uorg Dang (Kh6a IX)

vè tang cuèrng sg tântr d?o cüa Dang trong công tâc phô bién, giâo dgc phâp lu$t,

nâng caoÿ thric châp hanh phâp luft cüa cân bQ, nhân dân.

3- Tàng cuèrng chi dpo dôi mÔi, nâng cao chât luqng ho4t dQng cüa Üy ban

MAt trân Tô quôc và câc doan thé nhân dân trong tinh.

Tiép 31rc triên ktrai Ké ho4ch giâm sât và phàn biÇn xâ hôi nàm 2019 tô chrÎc

giâm sât vs viêc khiéu n4i, tô câo tàn dQng kéo dài t4i xâ BâcLÿ,huyÇn Lÿ Nhân.

Xây dgng, triên khai mô hinh <Iiêm và nhân rông câc mô hinh hoat dÔne cô hiÇu

quâ trong thUc hiÇn CuQc vfn dÇng "Toàn dân doan két xây dUng nông thôn moi,

dô thi vàn minh" ô khu dân cu. Chi iteo chuân bi nçi d*g, ctièu kiên tô chric Dei

hQi Liên hiÇp Thanh niên tinh tan tnri V nhiêm ky 2019-2024 Lé Kÿ niÇm 30 nàm

ngày thtuh lâp Hôi CUu chién binh Viêt Nam và Dpi hQi thi dua*Cyu chién binh

guong mâu lân thû VI, giai cÏopn 2014-2019"; tô chirc tOt I-ê trao hgc bông "ChÉp

canh uôc mo" nâm20t9.
4- Ltuh d4o, chi dgo câc câp chinh quyèn ûong tinh:

- Dôn d6c, chi dao trién lrhai thyc hiÇn câc Nghi quyét cüa HEND tinh sau

lcÿ hçp; theo dôi, dôn d6c câc c<y quan cô thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu n4i,

ÿ kién kién nghi cüa cü tri gân voi chân chinh, nâng cao hiÇu quâ quan lÿ Nhà

nuôc trong câc lînh v.uc.

- Chuân bi tôt nQi dung bâo câo Thucmg tryc Tinh uÿ, Ban Thuong vU Tinh
üy vè Quy hopch xây dgng vung huyÇn Binh Lgc và Lÿ Nhân; Quy hopch xây

dung và ttè x,rât chü truong itàu tu phân khu <lô thi thuôc câc xà Duy Hâi, Duy
Minh, thi trân Dàng Vàn, huyÇn Duy Tiên và câc xâ Lê Hè, Dai Cuong, Nguyên

Uÿ, huyÇn Kim Bang...

- Tâp trung triên khai thyc hiÇn cô hiÇu quâ câc Két luQn cüa Thuong @c
Tinh uÿ, Ban Thuong vu Tinh uÿ; nhât là câc Két lu4n viÇc thgc hiÇn Nghi quyét

Dei hôi Dang bO tinh lân thü 19 và câc Nghi quyét chuyên dè cüa Tinh uÿ; clôn diSc

tién <tq thgc hiÇn câc Dè an sâp nhêp ilon v! hanh chinh câp xdtrên ctia ban tinh;
hoan thiÇn câc thü tUc dê khu v.uc dô thi trung tâm cüa huyÇnlhanh Liêm dugc

công nhân dat tiêu chi dô thi loai V; dây nhanh tién dq câp giây chimg nh?n quyèn

sü dgng Aât aOi vûi câc co sô tôn giâo trên clia ban; tién dQ triên khai thgc hiçn Dè

ân hô trg nguùi cô công vôi câch mang vè nna ô và Dè ân hô trq nhà ô d6i vôi hq

nghèo theo chuân nghèo giai tto4n 2}ll-2015.,
- Tiép tpc itây m?nh thpc hiÇn câi câch hành chfnh, ntrât ta câi câch thü tuc

hành chinh; nâng cao hiÇu quâ ho4t dông cüa Trung tâm phçc vU hanh chinh công
tinh và b0 phân tiép nh$n và trâ két quâ câc huyÇn, thành ph6.

5- Tâp trung chi dpo câc ngành, câc dia phuong thgc hiên câc giâi phâp
quyét [Çt, hiÇu quâ hoan thanh ô mric cao nhât câc nhiÇm vg phât triên kinh té xâ
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hQi cüa tinh nàm 2019.
- Tâp trung chi d4o chàm sôc lüa mùa và cây màu; chü tlQng công trlc thuÿ

lsi, quàn lÿ dè dièu và phông chông lst bâo, kip thoi xü lÿ kip thoi c6c tinh huông

khi cô bâo, mua lôn dê han ché dén milc thâp nhât câc thiÇt h4i cho san xuât và tloi
sông nhân dân. Chi dao quyét üÇt công ülc phông, ch6ng dich bÇnh cho gia süc, gia
càm, ntrât ta bênh dlch Tâ lqn Châu Phi; dôn d6c câc dia phuong dây nhanh tién dô
hô trq xü lj'dich theo chi dpo cüa Trung uong.

Tiép tpc chi dpo thyc hiÇn t6t cérc chrrong trinh, dè ân, mô hinh c6 hiÇu quà

trong san xuât nông nghiÇp nhàm duy tri tôc <tq tàng truong cüa nganh nông
nghiêp trong nâm 2019; dôn dtic trién tién dô thgc hiÇn Ké ho4ch phât triên san

xuât nông sân s4ch theo chuôi làm vÇ tinh liên két vôi câc doenh nghiÇp tiêu thp
nông san; trién khai Dè ân chuyén dôi co câu cày trông trên dât lüa tinh giai tlogn

20t9-2020.
- Kiêrn tra, dôn dôc, clây nhanh tién dq giâi phông mët bàrrg thi công và giâi

ngân câc dg rin trqng <Iiêm cüa tinh; tàng cuôrng và nâng cao chât lugng thanh,

kiêm tra tong cÏàu tu xây dpg co bân. TQp trung chi t14o thâo gô kùô khàn, vtlong
mâc cho doanh nghiêp, trqng tâm câc doanh nghiÇp dàng ky cô san phâm ffong
nâm2019.

- Tô chüc tëlt câc hopt il§ng thông tin, tuyên truyèn, vàn hôa vàn nghÇ, thê
thao chào mùmg câc ngày tê lôn, ngày kÿ niÇm trong tharg. Hoan thiÇn Oè an pnat

trién du lich cQng dông tinh Hà Nam giai tto4n 2}lg-2025.
- Tô chûc tông két nàm hsc 2018-2019, chuân bi tôt câc dièu kiÇn ktrai giane

nàm hgc mûi 2019-2020 dâm bâo trang tr9ng, hiÇu quâ.

- Tàng cuôrng chi d4o nâng cao chât lugng khâm chiia bênh cho nhân dân.

Làm tôt công tâc phông chting dich bênh; tàng cuôrng thanh, kÉm-ra dâm bâo vÇ

sinh an toàm thyc phâm.

- Tiép tpc thgc hiÇn câc Chuong trinh mpc tiêu qu6c gia vè giàm nghèo nàm

2}lg. Thuc hiÇn câc ché dO, chinh sâch di5i vôi nguü c6 công, chinh sâch an sinh

xâ hQi dâm bâo klp thùi, düng quy dinh. Xây dpg Ké ho4ch triên khai Thang hanh

dông vi binh iIàng và phông, chông b4o lgc trên co sô giôi nàm 2019.

6- Tàng cuèrng phôi hçrp thpc hiÇn t6t công tâc quôc phông, quân sW dia

phuong trên cl[a bàn. Chi d4o câc co quan chirc nàng, liên quan chü ilQng nâm châc

tinh hinh, kip thôi tham muu xü lÿ giâi quyét câc vg viÇc cô dâu hiêu phüc tpp

nhu: Vp viÇc nguùi dân mua dât tai Du ân khu nhà ô phpc W Khu Công nehiçp

Dèng Vân; vp nguùi dân thôn Trung Hiéu, xâ Thanh Hâi, huyÇn Thanh Liêm phan

eôi aU ân câng duùng thuÿ cüa Công ÿ Trang Huy và Eai Phü Thinh trên dla ban

thôn và môt sô vu cang vât liêu tai xâ Thanh Tân, huyÇn Thanh Liêm; quan lÿ chflt

chë, dâu tranh ngàn chan không ctê câc dôi tuqng phan dông, ch6ng aôi ctrintr ti
trên itia ban tién hành câc ho4t dông phirc t4p, dâm bâo giü vÉng an ninh chinh tri,
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trât tU an toàn xâ hôi trên dia bàn; tàng cuôrng phOi hçrp trong công tric dièu tra,

ffuy t6, xét xü, dâm bâo dune phâp luflt; dây nhanh viÇc xét xü câc vu an nghiêm
trgng, phûc tpp du lu4n xâ hQi quan tâm; chü dông nÉm tinh hinh, làm t6t công tac

tiép dân, t$p trung giâi quyét câc vp viÇc khiéu kiÇn phüc tgp.

Trên dây tà mQt sti két quâ công tâc théng 7, nhiÇm vg trgng tâm công trlc

thang 8 nàm 2019. Câc huyÇn uÿ, thanh uÿ, dâng uÿ tryc thuQc, câc sô, ban, ngành,

doàn tfrê tinh xây dpg chucrng hinh, ké hoach triên khai thgc hiÇn./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Eâng,
- Vàn phông Tnrng uong Dâng,

^, rÀ a , Â. t- uac oong cnl lrnn uy vlen,
- Câc huyÇn, thành uÿ, tlang uÿ tryc thuQc,
- Câc sô, ban, ngành, doàlr thê tinh,
- Luu Vàn phông Tlnh uÿ.

T/]VI BAN cvu
tlé bdo cdo

Ph4m Lqi

HÀ NAM




