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

1- Công flrtc xûy dVnS Dâng:
Tap trung lânh dpo, chi d4o viÇc so, tông két, qu.in trieL trién khai thUc hiên

cô hiÇu quâ câc nghi quyét, chi ttri, két luân cüa Trung o*g; t9ng tâm 1à, quan

riÇt, triên khai thgc hiên Chi thi rô }7-CT1TW, ngày L}l}llz}lg cüa Be Chinh tri
À ,- t rd r 4 ' hr tA. r-r 

^ -ve ïang cusng sU lânh tlao cüa Dang ool vor cong tirc bâo vÇ nguoi phât hiÇn, tti
gtâc,nguài dâu tranh chting tham frürg, lâng phi, tiêu cgc; Chi thi sô Zg-CfmW,
ngày 2ll}ll20l9 cüa Ban Bf thu vè nâng cao chât luqng két nap ttarg viên và rà

soât, sà,ng loc, dua nhüng dang viên không côn dü tu câchra khôi D*g; fét tuân

sô ++-t<l-ÆW, ngày 22/Oll2}t9 cüa Ban Bi thu vè viÇc tiép tuc dây m4nh thgc

hiÇrr Chi thi sô 09-CTÆW cüa Ban Bi thu (kh6a )Q vè tàng cuùng sg lânh d4o cüa

Dang eôi vOi phong trào Toan dân bâo vê an ninh Tô quôc trong tinh hinh môi;
tông két 10 nàm thsc hiÇn fét mân sO Sf -ru,nW, ngày O5l8l2OO9 cüa Bô Chinh ü
vè Oè ân "An ninh luong thgc qu6c gia ctén nâm2020"...

Tô chüc t6t câc hopt dÇng tuyên truyèn Kÿ niÇm 89 nâm Ngày thanh lfp
Daog Công san ViÇt Nam, mùmg Xuân Kÿ Hqr 2}lg. Tuyên uruyèn thgc hiÇn Nghi
quyét Hçi nghi Trung uong 6,7,8 (kh6a XII); câc nQi durrg co ban cua chuyên dè

hqc tâp và làm theo tu tu*rg, d4o düc, phong câch Hô Chi Minh nàm 2019. Ban

hành Ké hoach hec têp, quan triÇt Nghi quyét sô :l-Nq/TW, ngày lsl}Ll}Ol9 cüa

BO Chhh tri vè nâng cao hiÇu quâ, quan lÿ, khai thâc, sü dgng và phât huy câc
À . " l r r .^

nguôn lyc cüa nên kinh tê. Bâo câo tông kêt 10 nàm thgc hiÇn Quyêt dinh sô 221,-

QDÆ\M, ngày 27l4l2AO9 cüa Ban Bi thu vè r'ban hành Quy ché phôi hçrp giüa ban

tuyên giâo câc câp voi co quan quan lÿ nhà nuôc cùng câp trong viÇc triên k}rai ké

hopch phât triên kinh té - xâ hQi, giâi quyét câc bric xüc cüa nhân dân". Chi d4o,

iÏôn di5c câc trung tâm bôi duô'ng chinh tri huyÇn, thành phô ttrUc hiÇn mô lorp theo

ké hoech. Trong th,lng, toan tinh mô dugc 2 tap Uài auOrng két n4p ttang cho 86

hgc viên.
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. Thuèrng truc Tinh uÿ, Ban Thuèmg vu Tinh uÿ thâo luên, cho ÿ kién vè oè
ân sâp xép, kiÇn toan tô chüc bQ mây câc co quan tham muu giüp viÇc tinh üy,
thanh üy theo Quy ttinh so o+-qoiÆw, ngày 25l7rzorg cüa Ban Bi thu; Dè â";ô
chüc, b§ mây truong Chinh tri tinh theo Quy rlinh sô 09-QDiÆV/, ngày t3ln/2}tg
cüa Ban Bi thu; bdo câo két quâ Éy phiéu ün nhiÇm giüa nhiÇm § eOi voi crln bô
lânh dpo t1i cérc co quan, don vi theo Quy dinh262-QDÆw, ngày 08ll0}al4 cûa
BA Chinh fr; cho ÿ kién vè viÇc dénh giâ, xép lopi crân bô diên BTV Tinh uy quan

lÿ; drlnh giâ, xép loai chât luo,ng tô chüc co sô dturg, dang viên nàm 2018; vè viÇc

tô chüc thUc hiên sâp nhap Hgi Bâo trg Nguoi khuyét tât và Trê em mà côi vào

Hôi chü thap dô tinh; két quâ thi nâng ng4ch công chric và xét thàng hpng viên
chûc nàm 2018. Thông bâo bô nhiÇm chric danh Giâm dôc Sô Xây dpg; Quyét
dinh chuân y chric danh Ph6 Bf thu Thuèrng tnrc HuyÇn üy Thanh Liêm.

Thông bâo két quâ giâm sât viÇc châp hanh câc quy dlnh cüa Eâng, phâp

luft cüa Nhà nu6c trong viÇc tham mrru, châp thuân, phê duyÇt chü truong dàu tu
câc dg ân dàu tu công, câc {r an sü dung aât Aôi v6i cârc dàng chi Thuèrng tryc
HuyÇn üy Thanh Liêm; câc clèng chi lânh itao Sô Xây dpg, Sô Ké hopch và Dàu
tu, Ban Quan lÿ câc Khu công nghiÇp tinh.

Tlong thang, üy ban kiêm ta câc câp dâ tham muu giup câp üy kiêm fia 06

tô chûc tlang và 15 tlane viên; giâm sât07 tô chric dang và 19 dang üên; câp üy và

chi bô dâ thi hanh lcÿ luât 03 dang viên bàng hinh thüc Khiên tâch. Üy ban kiêm
m câp huyÇn và co sô tién hành giâm sât dôi vôi 08 tô chüc dang và 08 d*g viên.

Chi dao quân triÇt" triên ktrai thgc hiên Két luen sô 43-KL/TW ngày

OTlOltzOl9 cua Ban Bi thu Tn:ng uong Dang vè tiép flrc thgc hiÇn Ngh! quyét s6

25-NQÆW, ngày O3\6DAB cüa Ban Châp hanh Trung uong Dang vè "Tàng cuong

và dôi moi lânh dpo cüa Dang A6i voi công tâc dân vQn trong tinh hinh m6i". Nàrn

tinh hinh viÇc tô chric Hôi nghi can bQ, công chûc, viên chric và Hqi ngh! nguoi lao

dông nàm 2019 cüa câc co quan, don v[, doanh nghiÇp trên dia bànt.

Ban hanh Chi thi vè teng cuèrng sg tânh dgo cüa câc câp ùy dang eOi vOi

công trlc bâo vê bi mat Nhà nuôc; Ké hopch so két 5 nàm thuc hiên Chi thi sO Zt-
CT/TU, ngày L7l2t2Tl4 cüa Ban Thuàng vU Tinh üy vè viÇc triên khai thi hanh

Hién phâp nuôc C[DG{ ViÇt Nam, Luft Dât dai nàm 2013. Bâo câo so két 02 nam

fiên khai thuc hiÇn Chi thi sô 12-CTÆW cùa BQ Chinh t i ,è "Tàng cuùng su lânh

d4o cüa Dane Aiii voi công tric bâo tlâm an ninh kinh té tong dièu kiçn phât triên
tinh té ttritnrong itinh huong xâ hQi chü nghia và hôi nhAp kinh té quôc té".

2- Ldnh ttgo công ttüc ch{nh qrEèn

t. Oén trét thâng 0l/2019 cô 340t340 co quan hành chinh, tlon vi s1r nghiÇp trên tlia bàn tinh hoàri thành viÇc
tô chûc hOi nghi, det 100%.
- Dén ngay 2OtO2t2Ol9, c616t370 doanh nghi§p cO at Oèu kiÇn tô chrlc H§i nghinguùi lao tl§ng.
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Chi d4o, dôn dôc, giarn sât viÇc thgc hiÇn câc Ngh! quyét cüa IDND tinh,

ilëc biÇt là viÇc triên khai thUc hiên câc chi tiêu, nhiêm vp ptât triên kinh té - xâ

hôi nàm 2}lg. Dôn dôc, giâm sât câc co quan cô thâm quyèn giâi quyét don thu

khiéu n4i cüa công dân; ÿ kién kién ngh! cüa cü tri.
Tfp trung chi d4o dâm bâo cho nhân dân d6n mirng nàrn moi 2Ol9 và Tét

nguyên dan Kÿ Hgi vui tud, lanh mæh, an toàn, tiét kiêm; iTàng thü, chi d4o uiên
khai thUc hiên som câc nhiÇrn vU trqhg tâm nàm 2}lg ngay sau Tét Nguyên Dân.

Duy ti thUc hiÇn nghiêm § cuong, § luft hanh chirù, hÿ luât lao d§ng, tflp tnrng

xü tÿ, giâi quyét câc công viÇc sau fét Aam bâo chât lugng và tién clô.

Nghe, cho ÿ kién chi dpo vè tinh hinh thUc hiÇn quy ho4ch, khai thâc, ché

bién küoang san khu v.uc Tây Dây câc huyÇn Kim Bang, Thanh Liêm, dè xuât câc

phuong rân xü ry dâm bâo khai thâc hiÇu quâ gân voi bâo vÇ canh quan môi tnrùng,
phUc vg phât triên du lich, dich vU n6i chung và phgc vu Dei 1ê Vesak n6i riêng;

bâo câo quy hopch sü dqng dât va tét nôi hp tâng khu v.uc giâp ranh giüa Khu 4rc
2 và Khu v.uc 3 thu§c Quy ho4ch chung Tày Dây cüa huyÇn Thanh Liêm, trong dô

c6 tuyén duong bàng tâi vqn chuyên nguyên liÇu ôi cria nhà mây Xi màng Thanh
^!Inang...

Chi dpo quan lÿ và tô chric circ lé hôi itàu xuân üên ctla ban tinh ttâm bâo

trang trgng, an toàn, tiét kiêm; nhât là, tâp tnurg chi dgo tô chüc thanh công Lê

ktrai hQi Chùa Tam Chric, Lê hôi Tich Dièn, Lê phât luong Eèn Tràn Thucrng nàm

20t9.
Dôn dôc, chi d4o nganh nông nghiÇp và câc dla phuong gieo cây hia Chiêm

Xuân 2019 trong khung thùi vU; giâm sât ch{t chë dlch bênh trên dan gia süc, gia

càm; thanh l$p Ban Chi dao xây dpg ké hoach phông, chiSng dch tâ lqn Châu

Phi; tiép tgc triên khai câc Dè ân, dU rân, mô hinh c6 hiÇu quâ trong san xuât nông
nghiêp.

Chi itpo nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quan lÿ nhà nuôc tên câc linh v.uc.

Quan tâm chi dao thâo gô kh6 ld1àn, wông mâc cho doanh nghiêp; ttôn ttôc clây

nhanh tién itô giâi ph6ng mët bàrrg, thi công, giâi ngân câc dg ân, tro.ng tâm là câc

dU an trqng diém cüa tinh2.

3- Ldnh itgo hogt ihfing cûa Mft trQn Tô qüc và ctüc ibàn thë
Tich cyc tuyên truyèn, ven dông cân bQ, hQi viên, doan viên và rùân dân

tham gia câc phong trào thi dua yêu nuôc mirng Dâ"g, mirng Xuân, huong tmg Tét
tông cày 20L9. Phôi hçrp tô chûc câc hogt tIông vàn hoâ vàn nghÇ ttông viên thanh

niên tên tluông thgc hiÇn ngtrîa W quân s1r nàm 2Al9 t4i câc huyÇn, ttrành phô.

Xây dpg, tông hçrp nQi dung giâm sât và phan biÇn xâ hôi cüa MTTQ và câc tloan

thé chinh tri - xâ hQi tinh nâm2019.

Z fuyén duùng Tl, T3, câc khu chüc nàng cùa Khu du lich Tam Chüc...



4

Tiép tgc chi d4o tô chüc Dai hqi MTTQ câp co sô, nhiÇm kÿ 2019 -20243;
tô chirc lâV ÿ kién gôp ÿ vào du thâo bâo câo chinh fi Der hQi MTTQ tinh Èn thü
XVI và nQi dung süa dôi Dièu lê MTTQ Viêt Nam. Chi d4o công doan câc câp

nâm chÉc tinh hinh ho4t dQng c:üa cérc doanh nghiÇp trên dla bàn, tixh hinh công

nhân, lao tlQng trô lei tàm viÇc sau thoi gian nghi Téta; tô chüc câc ho4t <lQng tinh
nguyên mùa Dông và Xuân tirù nguyÇn20195; câc hopt dông hô trq phg nü khoi
nghiÇp, khoi sg kinh doanh; tiép Qc triên khai thr,rc hiÇn CuQc vân dông "Xây dw7
gia ttinh 5 không, j sqch" gàn voi CuQc van ttQng "Toàn dân doàn lo* *oy ùlng
nông thôn moi, dô thi vdn minh".

tr- TTnh hinh phât triên kinh té - xâhQi, quôc phông, an ninh
1- Tînh hùnh phtit triên kinh é
- Sàn *uét nông nghiÇp:

Tfp trung gieo cây lüa chiêm Xuân dâm bâo theo dung Ké ho4chu. fô chüc

fét trông cây mimg Dârg, rnùmg Xuân, xây dprrg ké ho4ch trèng, chàm s6c và bâo

vê nmg nâm20l97.
Tinh hinh chàn nuôi frên itla bàn co ban ôn dinlU không c6 dlch bênh lon xây

ra. Công tâc phông, ch6ng dich bênh cho cÏan gia süc, gia càm tiép t-uc duo. c duy ti
thuèng xuyên; công tric kiêm d!ch, kiêm tra, kiêm soât câc hopt dQng kinh doanh

^ r l . l . \ " t
vfn chuyên gra süc, gia câm tai câc chg ttÉlu môi và cérc co sô giêt mô trong tinh
dugc tàng cuèrng.

- Sàn xutit công nghtQp:

Chi sô san >arât công nghiêp thrâng 02 giâürl 9,60Â so voi tharg truôc, tuy
nhiên vân duy ti mric tàng kàâ (12,8%) so voi cùng ky nàrn tnrôc. Môt si5 san

pham công nghiêp chü yéu c6 müc tàng cao so voi cùng lcÿ nhu: xi màng tàng

2l,8yo, bQ dây diÇn ô tô tàng 17,40Â; tfriét Ui ctiÇn, itiên tu tâng l7,4Yo; nuôc giâi

khât tàng 15,4Yo...

- Throng mqi - dlch vu:

3 oén ngày 21102D019, dit cô 3i6 huyÇn/ ttrành ph6 Q4tll6xâ, phuùng thi trân) tô chüc xong E4i hQi.

+. Hàu trét cac doanh nghiÇp UÉt Cau hm üêc tù.ngày ll/O2DOlg (tûc mùng z fét). C6 02 doanh nehiêp (công ÿ
TNHH Yokowo Viêt NanL æng ty TNIIH Seoul iemiconductor Vina) thuôc fCN Oông Vàn dâ ili vào sàn xu.it sôm
tù ngày OBlO2DOlg (ttc mùng + Tét1, công ÿ tlâ nghiêm tÉc thgc hiÇn ché CO tièn luong theo quy dinh hiên hành. Eén
hét ngày IAADO§ (ttc mhg g fét) ci tên 98% sô æng nhân trong câc doanh nghiêp ü trô lei làm viêc sau § nghi
rét.
5. Trong dip này, câc câp b§ doàn tong toàn tinh tllt tTng gàn Z.OOO suât quà t! giâ hon 900 triÇu dèng cho câc tlôi
tuqng gia tltnh chinh sâch, nguùi nghèo và tê em cô hoàn cânh kü6 kùàn.
6 Công tâc chuân bi câc lüâu Éy nuôc, làm dâL greo me tlâ co bân hoàn thành. Diên tich lûa tlit gieo cây toàn tlnh
là29.074 hq d?t g4,5yo ké hoæh (trong tlô lraa cây 11.464 ha, lüa gieo s4 17.079 ha, cây mây 531 ha). Di§n tich cây
màu vg xuân tlit gieo tràng là3.479,8ha:75,3Yoté troech.

Z fông sô cây tlugc trông h I l0 nghtn cày câc lo1i, ttAt 36,7o/oké trogctr nàm; trong dô: HuyÇn Duy Tiên l0 nghln
cây; HuyÇn Kim Bâng 15 nghtn cây, HuyÇn Lÿ Nhân 30 nghln cây, huy§n Btnh Lpc 30 nghtn cây, huyÇn Thanh
Liêm 15 nghln cây, TP Phü Lÿ l0 nghtn cây.
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tông müc bân lé hang hôa và doanh thu dich vU thâng 02 d?t 1.959,3 ty

dông, tàne 1L,4yo so voi cùng lcÿ nàrn 2018. Luÿ ké 2 thâng dàu nàm 2019 dqt

3.950,9 tÿ dèng, tàng 13,6Yo so voi cùng §.
Chi sô giâ tiêu drrng thang 02 tàng},65yo so vÔi thang truÔc, tàng 0,45Yo so

voi thang t2 nâm 2018.

- Dàu tu xôy d.qmg co bàn: Tôrrg l*rtii tuqng thgc hiçn câc dg rân tlàu fi xây

dUng co ban trong thâng dat 11,75 ty dông, luÿ ké khOi luqng thUc hrè.n 2 th,âng

dàu nàm iÏ4t 35,08 tÿ ilàng, trong cI6 viin cân tttii ngân sâch 13,25 tÿ dèng. Môt sô

dU rân c6 khtii lugng thgc hiên khâ nhu: DU ân ha tàog du lich Tam Chüc - Ba Sao,

DU rin hp tâng du llch Dèn Trân Thuong...

2- Vdn hod - xd hQi

Câc ho4t dông thông tin tuyên truyèn, vàn hoâ - vàn nghê, ttrê dUc thê thao

mirng Dârg, mimg Xuân dugc tô chûc voi nQi d*g, chuong tinh tÏa dpng, hâp

dân, lfuh m?nh t4o không k*ri vui tuoi, phân khoi trong nhfu dânE. Tô chüc t6t câc

tê, trçi tnryèn thông cüa tinh, tiêu biêu H Lê hôi Tich dièn Dçi Son, Lê phât luong
Dèn Trân Thuong, khai hqi Chùa Tam Chü c 2019...

Chi clao tô chrlc tOt fy thi chqn hgc sinh giôi lop 12 câp finh nàm h9c
2018 - 2019e.

Tàng cuôrng thantL kiêm m dâm bâo an toan vÇ sinh thgc phâm và vÇ sinh môi
*èrg, không dê xây ra ngQ clQc thgc phâ*". Chü dông triên kiai câc biÇn phâp

phông chting dch bÇnh, nhât Ë bÇnh soi/rubela, tay chân miêng; thUc hiÇn tôt viÇc

khâm chiia benh cho nhân dân tar câc tuyén, nhât h trong di.p Tét Nguyên dânn.

Triên ktrai ki.p thài, dring quy dinh cac chti dô, chintr sâch ttiSi vôi nguü cô

công, chinh sâch an sinh xâ hqi. Quan tiim, chàm lo doi sông nguoi cô công, thàm

hôi, tg câp nguoi nghèo, gia dinh c6 hoan câ,nh ldlô khàn và câc ttOi tuqng chintr

sâch, dam bâo mgi nguoi, mei nhà d6n fét vui vé, dâm âm. ffrarn dinh, xét duyÇt 234
t À r. , a
hô so nguoi cô công du-o. c thg huong chinh sach rnr dâi cua Nhà nuôc theo quy dinh.

3- Qudc phàng, an ninh, trQt tqr an toùn xd hQi

Tinh hinh an ninh chinh tri dâm bâo, bâo vê an toan tuyÇt dôi câc su kiên
chinh tri, câc Doan công tâc cüa Trung uong vè tam viÇc t4i tinh, bâo vê an toan
Tét Nguyên dan Kÿ Hqi nâm2019 và câc su kiên vàn h6a, lê hOi dàu xuân tei dia
phuong; nÉm tintr hinh, quan lÿ, ngàn ch4n không dé câc ttôi tuqng phan dông,

chông eôi crunn tri frên tlla ban tién hanh câc ho4t dông phüc tap. Tô chüc HQi

S Tô ùîc tiên Um anh "SÉc xuân", trmg bày câu aOi f&, bâo Xuân, li&r hoan müa Lân, su và biéu di& vô üruâg
chuong tinh giao luu Tho xuân, câc tô choi dân gia& giao luu quàn vçt, giài cù tuûng glài vât'.Ivlr)a xuân thuqng vô
tinhHàNam"
I fông s6 Cat qg giài, trong tlô c6 0l giài Nhât (môn V$t lÿ) và 12 giài Nhl, nhièu hon nàm 2018 là 0t giâi Xnât va
04 giâiNhi.
l0 ThàDh l$p 03 tloàn kiëm tra liên ngành râp t!rt,06 tloàn kiêm aa liên ngành và chuyên ngành câp huyÇn thgc
hiên kiém tra an toùr thUc phâm ctt24 co sü thgc ptrâm ten t[a bàn tinh.
I I Tir ngày 28 thring Ch4p dén hét ngay mùng 06 fét Xy Hqt2}lg, câc c,o sô ltrâm chüa bÇnh trong tinh d,t khâm,
câp cün cho 1324 trusng hçp.



6

ngh! tông két công tâc dëmbâo an ninh trât t.u nàm 2018, triên kùai nhiêm vu darn
bâo an ninh trft t.u nàm 2019. Chi dAo tô chûc lê giao nhên quân nàm 2019 dâm
bào tlü chi tiêu, an toàn, chât luqng"; duy ti thgc hiÇn nghiêm ché dQ tr.uc sân
sang chién ctâu.

Trong th,tog, xity ra23 Wphem phâp hinh sg (Stàm 02 vu so voi thdng truôc),
tË dièu tu k*râm phâ t9/23 vu, dat ty lê 82.6%. Tflp trung chi cT4o câc câp, câc

nganlr làm tôt công tac ttêp công dân, giâi quyét don, thu kliéu npi, tô câo. Thting
Ozlz}lg,ftong phiên tiép công dân cüa tinh dâ tiép L}luqt (bàng 19 nguoi); câc sô,

ngành, huyÇn, thanh ph6, xâ, phuong thi trân tiép L7l lugt nguoi; câc câp, câc

nganh trong tinh dâ tiép nhQn 5l don thu, dâ giai quyét L5/51vu viêc (dqtzg%).
III- Tinh hinh chuân b! và tô chÉc tl6n Tét Nguyên ilân Kÿ Hqi 2019

trên dla bàn tinh (tù ngày 02/02 clén ngoy I0/02/2019)
Chi dao quân triÇt, trién khai thuc hiÇn nghiêm tuc Công vàn s6 62-CYTW,

ngày 09l0ll2}l9 cüa Ban Bi thu, Chi thi rô 01/C}UBND, ngày lst}llz}Lg cüa

UBND tinh vè viÇc tô chûc d6n Tét nguyên dan Kÿ Hqi 2019. Chuân bi câc dièu
kiÇn và tô chric cho nhân dân du-o. c vui xuân, it6n Tét nguyên ttan vui tuoi, là,nh

m4nh, an toàn, tiét kiêm. Thi truôrng hang hoâ và câc dlch vU ôn dinh, chât luqng
dâm bâo, ttâp rmg tôt nhu càu cüa nhân dân trong dip Tét nguyên drân.

Quan tâm thgc hiên tôt câc ché dq chinh sâch dtii voi câc tlôi tuqng dugc thu
huong, tIâm bâo an sinh xâ hôi. Câc câp, câc ngành., câc tô chüc tloan ttrê tô chric

thàm hôi, chüc tét t4ng quà 1 3 I .251 luqt nguü voi tông giâ fi quà trên 3 8 ty dàng;

tong d6, fao tàng quà cüa Chü tlch nuôc cho gân 30 ngan nguoi cô công tri giâ

tên 6 tÿ dàng; quà cüa Tinh üy, FDND, IJEIND, Üy ban MTTQ tinh cho tên 53

ngan nguùi và mQt sO Atii tuqng khâc fr grâ l5 ty dàng...

Tô chüc t6t câc hopt tt§ng vàn hoâ - vàn nghê, thê duc ttrê thao ûong dlp Tét,

nhât 1à câc ho4t itqng chuân bi d6n giao thùa, chuong trinh nghê thu4t mtrng Dârg,
mùng Xuân, tô chric bàn phâo hoa dêm giao thira t4o ktrông k*ri vui tuoi phân khoi
trong nhfu dân.

Tàng cuôrng kiêm üa, ngàn chAn kip thü câc biêu hiên tiêu cgc và xu lÿ
nghiêm tô chüc, câ nhân vi ph4m viÇc sü dUng ngân sâch, phuong tiÇn, tài san

công vào câc hopt ttQng mang tinh câ nhân trong dlp Tét, tê hôi...

Tàng cuômg công tâc thanh, kiém tra vÇ sinh an toàn thpc pham trên ilia ban;

trong nhüng ngày Tét kûông c6 dch và ng9 ttQc thlrc pham lon xây ra trên dia ban.

Tinh hinh an ninh chintr ri và tr$t ty an toàn xâ hôi truôc, trong và sau Tét

ôn dinh và an toàm. Chi tt4o thgc hiÇn nghiêm tuc, hiÇu quâ dqt cao diêm rân công

trân âp tQi ph4m, cÏâm bâo an ninh tât tU, an toàrn giao thông. Tai ngn giao thông,

pham phâp hinh sg giam so voi nàm truôc (Tù 28 thdng Chqp tlén mùng 06 Tû:
xày ra 04 vq phqm p,hdp hinh sç, trong dô 02 ,u ciî ÿ gay thuong rtch, 0I vtt trSm

12 Nâm 2019, chi üêu giao quân toàn tinh Ià 1.400 thanh niên
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cdp tài sàn, 01 vtt htiy hoqi tài sàn; tai nqn gtao thông xqt ra 0l vq, làm 01 ngîùi
chét, 0t ngîùi bi thuon!3); phâthiên, xü lÿ 03 vu = 03 dôi ffqrrg Aôt pnao nô, vQn

dông nguoi dân giao n§p 3,3 kg phâo nô câc lo4i.

PHÀN nnlHar
xuryu vu rRQNc rÂM cÔNc rÂc rsÂNc 3t20ts

1- Tâp trung chi d4o viÇc so, tông két, quân triêt, triên khai thUc hiÇn câc

Nghi quyét, Chi thi, Két luân cüa Trung uürg, cua tinh dàm bâo thiét thyc, hiêu
quâ, trgng tâm là quan triet, xây dpg chuong üinh hanh cIông thgc hiÇn Nghi
quyét sô f l-NqÆW, ngày lsl}Ltz}lg cüa BA Chinh tri uè nâng cao hiÇu quâ, quan

lÿ, khai thâc, sü dpng và phât huy câc nguèn lgc cüa nèn kinh té; Chi thi s6 ZZ-

CTÆW, ngày LO/OL/2019 cüa BO Chinh tri 
"è 

Éng cuùng sg tânh d4o cüa Dang
AOi vOi công tâc bâo vÇ nguùi phât hiÇn, t6 gSâc, nguài dâu tranh chiSng tham
üüng, lâng phi, tiêu cgc; Chi thi sO ZS-C?TW, ngày 2ll}llT}lg cüa Ban Bi thu
vè nâng cao chât luqng két nap dang viên và rà soât, sàurg lgc, dua nhiing dang
viên không côn dü tu câch ra khôi D*g; Két luan s6 4,4-YrLnW, ngày Z2lOllzOLg
cüa Ban Bi thu vè viÇc tiép tpc dây manh thuc hiên Chi thi sti Og-CfffW cüa Ban
Bf thu (ktr6a XI) vè tàng cuôrng sU lâtrh d4o cüa Dang Côi voi phong trào Toan dân

bâo v§ an ninh Tô quôc trong tinh hinh moi; xây dpg, triên khai Ké ho4ch tông

tét tO nàm thlrc hiÇn Két luân sti 53-KLÆ\V, ngày Ost}lz}Og cüa BQ Chinh d ,è
Dè fu "An ninh lucrng thyc qu6c gia dén nâm 2020"; so tét S nàm triên küai thlrc

hiên Nghi quyét 33-NQÆW vè "Xây dung và phât niên vàn hôa, con nguoi ViÇt

Nam dap ung yêu càu phât niên bèn vüng dât nuôc'...
2- Ldnh dAo, chi d4o thgc hiÇn toan diÇn, dàng bô câc nhiêm vp trong công

tâcxày dr;ng dang, xây dung hê thông chinh tri câc câp.

- Tâp trung tuyên truyèn viÇc thuc hiÇn câc nghi qÿét, chi th!, két lu4n,

tro. ng tâm là Nghi quyét Trung uong 6,7 ,8, câc nghi quyét chuyên clè cüa Tinh uÿ,

két quâ phât triên kinh té - xâ hôi cüa tinh nàm 2018; tuyên myèn câc sg kiÇn

chinh ri, ngày ky niêm lon trong üârrg; câc nQi dung co ban cüa chuyên dè hqc tâp

và làm theo tu tufog, dpo clüc phong câch Hô Chi Minh nàm 2019.
^.r, , ,1 r.A ^a ! r t I \ t J^ rt t .A ry I- Tiêp tpc thlrc hiÇn Chuong'trinh hành dÔng thUc hiên Nghi quyêt Trung

uong 6,7 l<hôaXII vè công tâc cénbô. Kiên toan dÇi ngü can bq gàr, voi rà soât, bô

sung quy ho4ch chuân bi môt bu6c nhân sU Dei hQi itang bô câc câp nhiÇm ky 2020-

2025. Hoan thiçn Eè ân sÉp xép tô chüc b9 mây tinh gqn AOi voi câc co quan ban

Dâng, Truèrng Chinh tri tinh theo Quy dinh O4-QDiÆW, ngày 2517 /2018 và Quy
dinh O9-QDiÆW, ngày L3llll20l8 cüa Ban Bi thu. Eièu chinh, bô sung Quyét Ainn

13 Tai nan xày ra tai thôn Mâu Chù, xâ Thanh Hà, huyên Thanh Liêm 6ieu fltén xe mô tô, không làm cIru thtgc
tiic tlô, dômvào dài tôn fuqn sông bên chmng)
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s6 266-QD/TU cüa Ban Thuèrng w Tinh uÿ vè Uô ntriÇm can bQ Iânh d4o câp

phông. Bâo câo két quâ danh giâxép loai tap thê, câ nhân cân bô diên Ban Thuèrng

vU Tinh üy quan lÿ và két quâ dânh giâ chât lugng tô chric co sô dang, dang viên

nàm 2018. Triên khai Ké ho4ch xây dpg vi tri viêc làm a6i vOi câc co quan ban

dâng, tÏoàur ttrê tinh, huyÇn, thanh üy, dâng üy trUc thuÔc.

- Xây dung, triên ktrai Ké ho4ch kiêm tra viÇc thuc hiên Nghi quyét s6 O+ -

NQ/TU, ngày OBt4t2O1,6 cüa Tinh.üy vè dây manh phât triên công nehiÇp hô trg,

ctré Uién ché teo, teo nèn tang phât trién công nghiÇp vcvi t6c dQ cao và bèn vüng

giai tto4n 2016 - 2025 AOi voi Ban Thuùng W HuyÇn üy: Thanh Liêm, Duy Tiên;

Thành üy Phü Lÿ; Dang üy và câ nhân câc dèng chi lânh tt4o: Sô Công Thuong,

Ban quan lÿ Khu Công nehiêp tinh. Danh giâkétquâ thçc hiên thi diêm viêc bô tri
chric danh Phô Chü nhiÇm UBKT chuyên trâch câp xd.

- Chi tlao dây nhanh tién iIô rà soât, câp grây chimg nhan quyèn sü dpng dât
-4. ,. , , ,, A ., , 

^ 
4. r \ ,, a n, , 'dôi voi câc co sô tfn nguông, tôn giâo trên clla ban tinh. Bâo câo so kêt 05 nàm

thlrc hiÇn Két luan sô IOZ-I(VTW, ngày 2219/2014 cüa BQ Chinh d ,è "Hôi quân

chüng". Xây dlmg Ké ho4ch pfrOi trqp thgc hiÇn "Nàm Dân vQn cùa chinh quyèn"
2}lg. Dôn di5c câc diaphuong, co quan, cton vi dàng ky và trièn khai xây dlmg câc

mô hinh "Dân v4n khéo" nàm 20L9.

Chi dgo triên ktrai thpc hiên Quy ttinh sô I l-QDiÆW cua Bq Chinh d ,è
tâch nhiêm cùa nguoi tltmg dàu câp üy trong viÇc tiép dân, d6i thoai tr.uc tiép voi
dân và xü lÿ nhüng phan rlnh, kién ngh! cüa dân. Dôn dôc viÇc triên khai thyc hiÇn

Chuorg trinh công trâc trgng tâm vè PCTN nàm 2019 cüa Ban Thuong vq Tinh uÿ,

chuong trinh, ké hopch PCTN nàm 2019 cüa câc co quan, clon vi. Tô chüc hqi nghi
giao ban ttrü truong câc co quan nQi chinh qt$ U2019.

3- Tàng cuèrng chi dao dôi moi, nâng cao chât lugng ho4t it§ng cüa Üy ban

Mêt tân Tô quôc và câc ctoan thê nhân dân tong tinh; dây manh phong trào thi
r A a , I \ I 

^.ttua yêu nuôc trong doan viên, hQi viên và câc tâng lop nhân dân.

Chi ctao tô chüc tông két 10 nàm thgc hiÇn cuQc van dgng "Nguü Viêt Nam
rnr tiên dung haog Viêt Nam"; xây dUng ké hopch và chi dAo câc câp công doan tô
chric câc ho4t dông Thrirg công nhân nàm 2019. Tiép tpc chi d4o, nÉm tinh hinh
viÇc tô chüc Eai hôi MTTQ câp co sô và chuân bi Dai hQi MTTQ râp tinh, nhiêm
lcÿ 2019 - 2024. Hoan thiÇn n§i dung chuong ûành giâm sât và phan biÇn xâ hQi

cüa MTTQ và câc tô chûc chinh 4 xâ h§i nàm 2}lg.
4- Lânh d4o, chi ttpo chinh quyèn câc câptrong tinh:
- Tiép tpc dôn diSc, girâm sât câc cton v! trién khai thpc hiên câc Nghi quyét

cüa IDND tinh; dôn iÏi5c, giâm sât.câc co quan cô thâm quyèn giâi quyét dcrn thu
ktriéu n4i cüa công dân; ÿ kién, kién nghi cüa cü tri. Tô chric Hôi nghi giao ban
Thuùng tr.uc FDND tinh voi Thuèrng tr.uc EIDND câc huyÇn, thanh phô.
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Chuân bi tôt câc nQi dung bâo cao Ban Thuèrng vu Tinh uÿ vè Ké hoæh

chuyên dôi o<y câu cây trôrrg tên dât ffia tinh giai tloan 2}lg-2020; câadè an quy ho4ch

vè phat fiên kinh é xdhQi, bâo vê môi ffi*g; bâo câo ûnh hinh chuân bi cac «tièu kiÇn

tô chüc Dei lê Phât dan Liên hçp qu6c Vesak 20lg ta Khu du lich Tirm Chüc...

5- Tàng cuôrng lântr d4o fiên khai thUc hiÇn câc rùiÇm vtL mgc tiêu phât triên
Unfr té - xâ hQi cüa tinh, tro. ng tâm là câc Ngh! quyét chuyên dè, câc chuong tinh,
aè rln trong phât rién công nghiÇp, nông nghiêp, thuong mai - dich vU frên dia ban.

- Tâp trung chi tlao câc diaphuong hoan thành gieo tràng vu Xu&r 2019,Tét
tàng cây theo düng Ké hopch. Chü tgng chàm s6c, dârn bâo dù nuôc cho cây hia

sinh utong. Tâp trung xü tÿ dut diêm câc ô d!ch, không dé phât sirù dch b-ênh lon
xây ratrên dla ban. Tiép tpc xây dgng và triên khai câc Dè ân, mô hintr cô hiÇu quâ

trong sâr nrât nông nghiêp, nfrât U Ké ho4ch chuyên dôi co câu cây nèng trên dât

t ông lüa; phât triên dan bô süa, bè thit, bô sinh san; Chuong ûinh môi xâ mQt san

phâ*... Bâm sât câc BQ, nganh Trung uong Aé froan thiÇn hà so, thü tpc üinh công

nhân huyÇn Thanh Liêm det chuân nông thôn môi, thành ptr6 fnt Lÿ hoan thar-rh

nhiêm W xây dUng nông thôn môi.
- Chi dpo dây m4nh san xuât công nghiÇp, khuyén khich câc doantr nghiêp

tàng cuùng nàng lgc sân xuât, mô rô. ng thi tnrong, thüc dây xuât khâu.

- Rà soât, kiêm tra, dôn di5c, dây nhanh tién dô hoan thành thü tpc dàu tu,
giâi ph6ng mât bàrrg, thi công và giâi ngân câc drg rln trgng diém. TAp trung chi d4o

théo gô kù6 khàn, vuông mâc cho doanh nghiÇp, trqng tâm câc doanh nghiêp tÏàng

ky c6 san phâm trong nâm 2019. Qoyét üêt chi ttao dây nhanh tién «lq Khu du lich
Tanr Chüc chuân bi tôt câc tÏièu kiÇn tô chüc Dei 1ê Vesak 2}lg.

Tô ch(rc t6t câc hopt dQng vàn hoâ: vàn nghê, ttrê duc ttrê ttrao chào mirng
câc ngày lê lôn, câc sp kiÇn chinh tri trong thang. Chi deo xây dpg Oè rin pfrat

triên nguàn nhân lgc du lich tinh Hà Nam. Tàng cuèrng công tâc quang bâ, xüc tién
du l[ch trên tlia bàur tinh, ttëc biêt là Khu du lich Tam Chüc.

- Chi dpo tô chric thi h9c sinh giôi câp tirù lôp 10, 1 1 Trung hqc phô thông;
hgc viên lop 12 Giâo dgc thuèrng xuyên; hgc sinh giôi Thê dUc thê thao câp tinh.

- ThUc hiên tôt công tâc khâm chüa bênh cho nhân dân t4i câc tuyén; quan

tâm công tâcy té aU phàng, giâm sât chët chë dch bçnh không Aê my Un.

- Thuc hiÇn câc ché dç, chinh sâch dôi voi nguoi cô công, chinh sâch an sinh

xâ hQi tlâm bào ki.p thoi, <tung quy d!nh. Chi dpo, huong dân câc huyÇn, ttrarrh phô

xây dpg, trién khai ké hopch dào t4o nghè cho lao dQng nông thôn nàm 2019; dôn

<Iôc tién d§ thgc hiÇn vè nhà ô Aôi vOi nguoi c6 công, nguùi nghèo.

6- Duy tri thUc hiÇn nghiêm ché dô tr1rc sân sang chién dâu, phông chông

thiên tai, chây nô; tàng cuèrng phôi hçrp dâm bâo AI.ICT, TTAIXH, dâm bâo tuyÇt

AOi an toan Doàur câc dàng chi lânh d4o Dang, nhà nu6c vè *ram và làm viÇc tai
dla phuong. Chi dpo tàng cuèrng phtSi hçp trong công tâc dièu tra, truy t6, xét xü,
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ttâm bâo ttung phâp luât; dây nhanh viÇc xét xA câc vU rin nghiêm trgng, phüc t4p

du lufn xâ hQi quan tâm. Chü dông nâm tinh hinh, làm tôt công tac tiép dân, tfp
trung giâi quyét câc vp viÇc khiéu kiÇn phüc tpp. Tàng cuèrng kiêm tra, xü 1ÿ

nghiêm vi phgm tai trgng phuong tiÇn, dâm bâo trât t.u an toàur giao thông.

Trên tÎây là mQt sti két quâ ôông tâc thrâng 02, nhiÇm w treng tâm công tâc

thaog 3 nàm zOLg. Câc huyÇr rÿ, thàlh uÿ, dang uÿ tryc thu§c, câc sô, ban, ngành,

tloan tfrê tintr xây dpg chucrng û:inh, ké hopch trién khai thlrc hiÇn./.

Noi n4ân:
- Ban Bi thu Trung uong Dâng;laè bdo aio
- Vàn phông Tnrng uong Dâng;l

-l- Câc tlông chi Tinh uÿ viên;
- Câc huyÇn, thà,nh uÿ, <làng uÿ tUc thuQc;
- Câc sô, ban, ngàurh, doàn thê tinh;
- Lur Vàn phông Tinh uÿ.

GVU

am Lgi




