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I- Công tâc xây dgng Dâng, chfnh quyèn, MTTQ và tloàn thê
1- Công téc xây dVng Dâng

Tinh uÿ tô chüc HQi nghi tông két công tâcxày dUng Eang nàm 2019, triên
khai phuong huôrng, nhiÇm vg trgng tâm nàm 2020; tông két công tâc nQi chinh,

phông chting tham nhüng và câi câch tu phâp nàm 2019; tô chüc gap mat câc dông

chi crln bq lâo thành câch mflrg, can bô tièn khôi nghia, can bQ diÇn Ban Thuong

vg Tinh uÿ quân lÿ dang nghi huu trên dia ban nhân dp Xuân Canh Tÿ nàm 2020.

Ban Thuôrng vU Tinh üy thâo luân, ban hanh Chuong bùnh công tâc nàm

2O2O cüa Ban Thuèrng vr;, Ban Châp hành Eang bO tinh, Chuong trinh kiêm tra
giâm sât cüa Ilan Thuèrng vç Tinh uÿ nàm 2020; tô chric kiém itiêm têp thê và câ

nhân câc dông chi Uÿ viên Ban Thuong W Tinh uÿ; thâo luân, cho ÿ kién vè »g
thâo Bâo câo chinh tri (lân l) và Dy thâo câc bâo câo chuyên clè finh tai Dai hqi

Dang b9 tinh tan tfli XX; DU thâo Eè cuong Bâo câo kiêm diêm Ban Châp hanh

Dang b0 tinh khoâ XIX, nhiÇm kÿ 2015-2020. Chi dpo câc diaphuong, tlon vi thyc

hiÇn nghiêm Chi thi 4O-CT/TW, ngày l0ll2l20l9 cüa Ban Bi thu, Chi thi 33/CT-

TTg, ngày l9ll2/2019 cüa Thü tuong Chinh phü vè viÇc tô chüc tét nam 2020; tët

chüc thanh công Chuong tành tét vi nguùi nghèo và n4n nhân chât <IQc da cam

Xuân Canh Tÿ nàm 2020. Qurin tiÇt, tiên kàai thyc hiÇn nghiêm tuc chi d4o cüa

Ban Bi thu t4i Công vàn sti 79-CV/TW, ngày 2gl}l/2:,020; Chi thi sô 05/CT-TTg,

ngày 28t}lt2}20 và Công diÇn cüa Thü tuong Chinh phü vè viÇc tap trung câc biÇn

phâp phông, chông dich bênh viêm duong hô hâp câp do virus Corona gây ra trên

clla bant.

Ban Thuômg vp Tinh uÿ tô chüc tt6n tiép và làm viÇc voi Doan công tâc cüa

dông chi Thü tuong Chinh phü; chi dao chuân bi và tô chüc tOt I,ê công UO Ngtri

quyét cüa Uÿ ban Thuôrng vU Quôc hôi vè thanh lêp Thi xâ Duy Tiên tr.uc thuçc

I Ban Thuùng vU Tinh uÿ ban hành Công vàn sô 1300-CVÆU, ngày 3lt0l2020 vè tâp trung phông chông dlch
bênh do virus Corona gày ra.
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tinh; ban hành Quyét tlinh vè viÇc dôi tên Dang b§, câc chüc danh lânh clpo cüa

Dang bQ huyÇn Duy Tiên.

Trong ü*rg, tIâ ban hturh 02 Nghi quyét vè công tâc quôc phông dla phucrng

và nhiêm W dâm bâo an ninh, trêt tU nâm 2020; Quy ctré tam viÇc cüa Dang cloan

M?t trân Tô quôc tinh, nhiêm § 2}lg-?024 và nhièu vàn bân lânh d4o, chi d4o

toan diÇn trên câc linh v.uc. 'tt
Tap tnrng tuyên truyèn câc hopt dông mùmg Dang, mùmg Xuân; tuyên tnryên

ri \ t r .^ t, n '
câc ngày lê, ngày § niÇm lon cüa dât nuôc, trqng tâm là Kÿ niÇm 90 nàm Ngày

thành lQp Dang Công san Viêt Nam (O31OZ1LI3O- 0310212020); tuyên truyèn két

quâ phât triên kinh té - xâhôi cüa tinh nàm 2019... Bâo câo so tét f nàm thgc hiÇn

Quyét d[nh s6 }44-QDITIJ, ngày OBllIl2OL6 vè viÇc ban hanh Quy ché phôi nç'p

công tac giüa Ban Tuyên giâo Tinh üy voi UBND tïnh, câc huyÇn üy, thanh üy,

dang üy tryc thuQc; c6c sô, ngành, cÏon v! trong linh vgc khoa giâo. Dôn ctôc câc

illa phuong, don vi thUc hiên Chi thi 05-CTÆW cüa 89 Chfnh tr! theo chuyên dè

nâm 2020 vè "Tàng cuôrng ttrôi Aai doan két toàn dân tôc; xây dpg Dang và HÇ

thông chinh tri theo tu tuong, dpo düc, phong câch Uà Ctri Minh". Chi tl4o câc

Trung târn bài duông chinh tri huyÇn, thành phô xây dUng ké ho4ch giâo dpc 1ÿ

lu4n chinh tri nàm 2020. Trong thâng, toàn tinh mô 03 lôp bôi duông két npp ilang

cho 135 hgc viên.

Công bô và trao Quyét dinh cüa Ban Bi thu Trung uong Dâng chi dlnh 06

dàng chi tham gia Ban Châp htuh Dang b9 tinh nhiÇm lcÿ 201 5-20202. Quyét clinh

chi «tinh bô sung 01 Uÿ viên Ban Châp hành D*g bq huyÇn Thanh Liêm, nhiêm

lcÿ 201 5-2020; 02Uÿ viên Ban Châp hành, 01 Uÿ viên Ban Thuong vs HuyÇn uÿ

Kim Bang, nhiÇm tcÿ 2015-2020. Thgc hiÇn quy trinh Uô nhiÇm lgi chirc danh:

Giâm ctôc, Phô Giâm ctl5c Ban quan lÿ Khu ttô thi môi; Ph6 truong Ban Quan 1ÿ

câc khu Công nghiêp tinh. Thâm dinh hà so cân bô dü dièu kiên dg thi, xét thàng

heng và xây dUng dU thâo Ké hoach tô chüc thi nâng ngpch lên chuyên viên chfnh
và xét thàng hang viên chûc hang II üong câc co guffi, tlon v! sU nghiêp cüa Dâ,ng,

MAt trên Tô quôc và câc tô chüc chinh ti - xâ hQi nàm 2}lg. Quyét dinh t4ng Huy
hiÇu Dang dqt 03t0212020 cho I .09a dang viên ctü dièu kiÇn, tiêu chuân3; mua t{ng
thê BHYT cho 86 darrg viên 40 nàm tuôi dang trô lên chua dugc hucrng cné A9

chinh sâch cüa Nhà nuôc.

Z Oôm câc dông chi Giâm d6c céc Sô: Tài chlnh, Công thuong, Nôi vu, Xây dyng, Nông nghiÇp và Phât triên
Nông thôn; Chânh Vàn phông LrBND tinh.
3 Trong d6: Huy hiÇu 70 nàm: te dông chl, Huy hiÇu 65 nàm: 28 dông chl, Huy hiÇu 60 nàm: tZO Công chi, Huy hiÇu
55 nàm: t tO Aông chi, Huy..hiÇu 50 nâm: tZ+ Aông chl, Huy hi§u 45 nam: lZt-Oông chi, Huy hiÇu 40 nam' lZd Aèng
chi, Huy hiêu 30 nàm: 88 dông chl.
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fiép tpc thUc hiên Ké ho4ch giéür- sât viÇc tânh ct4o, chi dpo thgc hiÇn

Chuong trinh hành dông cüa Tinh üy thgc hiên Neh! quyét Trung uong 6, Trung

uong 7 (ktrôa XID dôi vôi 05 Ban Thuèrng vp HuyÇn üy: Duy Tiên, Binh Lgc, Lÿ
Nhân, Kim Bang, Thanh üy Phü Lÿ và Lânh d4o Sô Nôi vU; thgc hiÇn Ké hoach

giâi quyét khiéu npi ky luat dang AOi voi 01 ifang viên thuQc chi bO Mÿ Xuyên,

Dang bô xâ Nhân Mÿ, huyÇîLÿ Nhân.

Bâo câo két quâ xây dpg, thyc hiÇn quy cfré aan chü ô co sô và công tâc

tôn giâo nàm 2019 triên ktrai nhiÇm W nâm2020. Phôi hçtp tô chric Hqi nghi trgc

tuyén tai <fiêm càu tinh vè tông két công tâc dân vfn và danh giâ két quâ thgc hiÇn

"Nàm dân vfln chinh quyèn" 2019. Theo dôi, nâm ûnh hinh viÇc tô chüc Hqi nghi

can b§, công chric và HÇi ngh[ nguùi lao tÎQng tpi câc co quan, dcrn via.

Ban hành Chuong trinh trgng tâm công tâc phông, chông tham rùüng nàm

2019; Chuong trinh công tâc cüa Ban Chi dao Câi câch tu phâp nâm2019. Bâo câo

két quâ thUc hiên Chi thi sO lS-CtÆ\M ngày 26l5t2OL4 cüa B§ Chinh ri "vè tàng

cuôrng sg lânh d4o cüa Dat e aôi vOi công tâc tiép công dân và giâi quyét khiéu n4i,

tô câo" nàm 2019.

2- Ldnh itgo công tdc chïnh quyèn

Tap trung chi d4o, ttôn dôc, giam sât viêc thçc hiÇn câc Nghi quyét cùa

HDND tinh, df,c biêt là viÇc triên khai thpc hiÇn câc chi tiêu, nhiêm vp phât triên

kinh té - xâ hQi nâm2020 ngay tir nhüng ngày ctàu nàm. Dôn clôc, giâm sât câc co

quan cô thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu npi cüa công dân; ÿ kién kién ngh!

cüa cü tri.

Cho ÿ kién vè viÇc nghiên crîu khâo sât quy ho4ch và tIè xuât Dg an dàu tu

fô hçrp nhà mây san xuât lâp râp ô tô; vè nghiên cûu, ktrâo sât, quy hopch và dè

xuât Dg an dàu ü Cang Yên LÇnh, Duy Tiên. Tàng cuùng nâm tinh hinh và chi d4o

chuân bi câc «lièu kiÇn phông, chông dich viêm ttuong hô hâp câp do virus Corona

(nCoV) gày raüên dia ban tinh; chi it4o xây dpg, trién khai Ké ho4ch và thanh lQp

Ban Chi d4o câc câp vè phông, chông dich bênh viêm duèrng hô hâp câp do virus

Corona gày ratrên itia ban; quan lÿ câc ho4t cl§ng lê hQi trên dia bàn, h4n ché 4p
tnrng rÏông nguü, nhât tà t4i câc tê trQi; tpm dtmg câc lê hQi chua khai m4c iIê tâp

tn:ng cao nhât cho phông chting dich.

Tâp tnrng chi d4o chuân bi tôt câc dièu kiÇn dê nhân dân d6n fét vui tuoi,

lanh manh, an toàn, tiét kiêm. ThUc hiên tôt câc chinh sâch voi nguü cô công, dârn

bâo an sinh xâ hQi, tô chüc thàm hôi, tlQng viên, tflng quà trit cho câc dôi tugng; tlam

bâo an ninh tret tU, âû toàn giao thông, kièm ctré tai nen, ùn tec giuo thông truôc,

trong và sau tét Nguyên ilan; tàng cuèrng công tâc kiém tra, kiêm soât giâ câ, thi

+. Oén ngày 21101t2020 cd 213t339 tton vitô chûc xong h§i nghicân b0, công chüc.
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truùng, vÇ sinh an toàur thgc phâm; câc ho4t tlqng vàn hôa, vàn nglrÇ. Tô chüc thàm,

dông viên câc don vi làm nhiÇm vg trong rü,üng ngày tét; chüc tét môt sô doanh

nehiêp trên clla ban và phât etQng fét trông cây tai câc huyÇn, thành ptrô. fô chûc

HQi nghi gep mët câc doanh nghiÇp cô vôn dàu tu nuôc ngoài (FDI) nhân dip

nàm moi 2020. Chi tlpo triên ktrai Ké ho4ch thi tuyên công chüc hành chinh tinh

nâm2020.

Dôn dôc, chï d4o ngành nông nghiÇp và câc dia phuong chuân b! ti5t câc

dièu kiÇn phuc vu sân xuât 4r chiêm xuân 2020; grém sât chflt chê dich bÇnh trên

dan gia süc, gia càm; tiép tpc thuc hiên câc Dè ân, dU ân, câc mô hinh cô hiÇu quâ

trong san xuât nông nghiÇp.

Chi deo nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quan 1ÿ nhà nuôc trên câc linh vgc.

Quan tiim chi tl4o thâo gô kh6 khàn, vuông mâc cho doanh nghiêp; <Iôn dôc dây

nhanh tién ctô giâi ph6ng mët bàrg, thi công, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm là câc

dU ân trgng diêm cüa tinh.

Quan tâm chi d4o công tâc giëiquyét dcrn thu, khiéu nai tô câo; nâm sât tinh

hinh, fiên kùai câc.giâi phâp tlâm bâo an ninh nông thôn.

3- Ldnh itgo hogt iI\nS cûa MTTQ và ctüc ttoàn thé nhôn dân

Tich cgc tuyên tnryèn, van tl§ng can bQ, hQi viên, doan viên và nhân dân

tham gia câc phong trào thi dua yêu nuôo mtrng Dfurg, mimg Xuân, tô chüc Lê kÿ

niÇm 70 nàm ngày tnryèn thông Hgc sinh - Sinh viên ViÇt Nam; chào mtrng 90

nàm Ngày thanh lAp Dang Công san ViÇt Nam và tuyên duong Dang viên tré tiêu '

biêu tinh nâm2020.

MTTQ và câc ttoàrn thê chinh hi - xâ h§i tinh xây dpg nQi dung giâm sât và

phan biÇn xâ hQi nàm 2020.Tô chric tôt câc hopt d§ng dèn on dâp nghia, nhân d4o,

tu thiçn và chàm lo dùi sôr,g cho doàn viên, hQi viên, hQ nghèo, gia dinh chinh

sâch nhân dip Tét nguyên dân, trong dô: MTTQ ptrOi hçrp triên kùai Ké ho4ch phân

bô và tô chüc thàm, tpng quà Tét cho hô nghèo và n4n nhtu ctrât aEc da cam; Liên

tloan Lao dQng tinh tô chric Chuong trinh "Tét sum vày" cho CNLE t4i Khu Công

nghiÇpt...

II- finh hinh phât fiiên kinh té - xâ hQi, quôc phông, an ninh
1- Tlnh hinh phdt triên kinh té

- Sàn *uôt nông nghiÇp:

S Uffq tô chrlc câc ttoàn tlei diên lânh tlp tinh thâm, hôi và tlng quà cho 10.352 h§ nghèo, ngr nhân chât dQc da
cam tai c6c huyÇn, thành ph6 nhân dip Tét Nguyen dân Canh Tÿ nâm 2020, tri giâ 5.176 triÇu dông. LDLD tlnh tô
chûc trao t[ng 1.670 suât quà cho công nhân, lao tlQng cô hoàn cành khô khàn; t{ng 300 vé xe và tôchüc
30 chuyén xe cho I.OOO CNLD û câc tinh xa vè quê an tét. HOi LHPN Untr tô chrlc thâm va t+ng quà cho hQi viên
php nü nghèo t4i xâ Cô Bq huyÇn Bào L3c, tinh Cao Bàng và Dôn Biên phông tinh Cao Bàng; thâm, t{ng I 12 suât
quà cho gia tllnh hôi viên, phg ntt c6 hoàn cành kù6 khàn và c6c tlông chl lânh dço co quan tinh hQi tlâ nghi hrru qua
câcthü §...
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DiÇn tich gieo tràng 4r dông 2019-2020 ilpt 9.578,6 ha, giâm 5,2oÂ (525,8 ha)

so voi vr,r dông truôc. Nàng suât, sfur luqng mqt si5 cây tràng chinh vp dông 2Ol9 -

2O2O tàng so vôi vç dông 2OL8-20L9: Ngô nàng suât 53 t4lha, tàng 0,3 t4lha, sân

luqîg 12.236 tân; rau câc lo4i nàng suât 161 t4/ha, tàng 1 tqlha, san luqng 85.066

tân; dô tuong nàng suât 13,5 tq/ha,tâng0,2talhabsan lugng l.4B tÂn.

Tich cgc chuân bi tiit câc clièu kiÇn gieo cây lûa chiêm Xuân dârn bâo theo

tlung Ké hoach. Tinh dén ngày 28l}l, diÇn tich cây màu vp Xuân cIâ trông 2.004

ha, rd4t 44,6yô ké hoech6. Tô chüc fét tông cây mtmg Dâng, mùmg Xuân, xây

dUng ké ho4ch tràng, chàm s6c và bâo vê rùmg nâm 20207 .

Tinh hinh chàn nuôi üên dia ban co bâur ôn dinh, không cô dlch bênh lon xây

ra. Công tâc phông, chông dich bênh cho dàn gia sfic, gia càm tiép Qc duo. c duy tri
thuèrng xuyên; công tâc kiêm d!ch, kiém tra, kiêm soât câc ho4t dQng kinh doanh

Â
vqn chuyên gia süc, gia câm tai câc chg dâu môi và câc co sô giêt mô trong tinh

duo. c tàng cuàng. Dén hét ngày 27lTl,tông sô tqn dâ tiêu huÿ do mâc bÇnh Dlch tâ

lgn Châu Phi là 1,32.061 con cüa 9.843 hô tei 614 thôn thuQc l l l xâ, phuèrng, th!

trân; dén nay, cô l}7tl13 xâ, phuùng, thi trân dâ công Uô nét bÇnh D[ch tâ lçrn

Châu Phi.

- Sàn xuât công nghi.êp:

Chi sô san xuât công nghiêp thang 01 tàng l},4yo so voi cùng § nàm truôc

và giâm 4Yo so voi thang truôc. Môt sô san phâm công nghiÇp chü yéu cô müc

tàng cao so vôi cùng kÿ nhu: tfriét Ui diÇn, diÇn tu tàng l9,7Yo, thirc àn chàn nuôi

tàng l4,8Yo,vàicâc lo4i tângl3,2oÂ;xe gânmây tàng 1l, yo...

- Thuong mqi - dich vu:

Tông müc ban lê hàng h6a và doanh thu dlch vp thâng 01 tlat 2.320.2 Ü
dàng, tàng I 6,6yo so vôi cùng kÿ nàm 2}lg. Tông kim ng4ch xuât ktrâu hang hoâ

dqt302 triêu USD, tâng 19% so vôi thang truÔc.

Chi s6 giâ tiêu dung thâng 01 tàng L,25oÂ so voi thaog truÔc.

- Dàu fir xôy dung co bàn:

Tông kfrôi luqng thUc hiÇn câc dg ân dàu tu xây dpg co bân trong thang clpt

12,7 tÿ dàng, trong clô vôn cân dôi ngân sâch 3,6 tÿ dàng. Mqt sô dU an cô khtii

lugng thUc hiên khâ nhu: DU an truôrng Cao dàng nghè, Ha tât g Khu du lich Tam

Chüc...

2- Vdn hod - xd hôi

6 Diên tlch dô ài: 30.313 ha, d4t IOOX té ho3ch. DiÇn tich ilâ làm aât: Uua ngà22.818 ha, il4t 75,3o/o ké hoech; btra
kép: 4.865 ha, d4t rcyoyé ho4ch. Diên tich tlâ gieo câyl. 57,5 ha, bàng 0,2o/oké ho4ch (trong tlô gieo s4 54,5 ha, cây
mây 3 ha).

Z fông s6 cây <Iugc trông h 140 nghin cày câc lo4i, d3t46,7% ké ho4ch nam
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Tô chüc tiSt câc hopt dQng thông tin tuyên truyèn, vàn hoâ - vàn nghÇ, thê

dUc thê thao dôn giao thira, mimg xuân môi voi chuong trinh phong phü, hâp dân,

n§i dung lanh mpnht; dëc biÇt chuong ttinh nghê thuât "Tét quê huong - Hà Nam

2O2O', bân phâo hoa dêm giao thùa thu hût hang nghin lugt nguài xem t4o không

khi vui tud, phân khoi trong nhân dtu.
Trién khai Ké ho4ch tuyén dUng giâo viên trung hgc co sô h4ng III, giâo

viên tiêu hqc hqng IV, giâo viên màm non h4ng IV nàm 2}lg. Chuân bi tô chüc Kÿ
thi chgn h9c sinh giôi lop 9 câp tinh nàm hqc 2019-2020.

Tàng cuèrng theo dôi, nâm sât tinh hinh, triên khai câc biÇn phâp phông

ch6ng dich bÇnh, nhât h dich bênh viêm duong hô hâp câp do virus Corona gây ra.

Dén nay, trên tl[a ban tinh chua ghi nh4n truèrng hçrp nào mâc bênh viêm iluong hô

hâp câp do virus Corona gày ra.

Tô chüc câc doàn di thàm, t{ng quà câc dàng chi 1âo thanh câch m4nB, can
-a

bq chü chôt cüa tinh dâ nghi huu, câc giadinh chinh sâch xâ h§i và câc dôi tugng c6

hoan ctu:h dec biçt kü6 kùàn... tei câc huyÇn, thành ph6 nong tinh; câc trung tâm

thuorg, bêrù binh trong và ngoài tinh nhân dip Tét Nguyên dân Canh Tÿ 2020.

Thuc hiÇn câc ché dE, chinh sâch d6i voi nguùi cô công, chinh sâch an sinh xâ hQi,

dâm bâo kip thü, tlung quy d[nh. Quan tâm, thgc hiÇn kip thü viÇc crîu trg dQt

xuât, dâm bâo mgi nguùi, mgi nhà ctôn Tét vui vé, dàm âm.

3- Quéc phàng, an ninh, trfit tç an roàn xd hQi

Tinh hinh an ninh chinh tri, tr$t t.u an toàn xâ hQi trên ttia ban tinh ôn dinh;
A .' Acông tric quôc phèng, quân sg dia phuong dugc giü vüng. Duy tri thyc hiÇn

nghiêm ché aq tr.uc sân sang chién dâu; chi ilpo câc ttia phucrng phât lênh ggi công

dân nhap ngü nàm 2020. Chi ilao thgc hiÇn nghiêm Chi thi cüa UBND tinh vè

nhiÇm vU ttâm bâo an ninh, trat tU nâm 2020; tâp trung triên khai thgc hiÇn Ké
ho4ch mô itqt cao iliêm tân công trânâptQi pham và tÇ ngn xâ hôi; ttâu tranh, ngàn

chën, xü tÿ nghiêm viÇc buôn ban, tàng ûü, vfln chuyên và dôt phâo nô, dâm bâo

an ninh trêt t.u, ffât tU an toàn giao thông trên dia ban. Dâm bâo tuyÇt ctôi an toàn

doan câc dông chi lânh tlqo Dang, nhà npôc vè thàm và làm viÇc tpi dla phuong;

câc s1r kiÇn chinh tri, xâ hQi quan trgng r,lp tint.-T'-^-"
Tpp trung chi d4o câc câp, câc ng[nh làm tôt công trlc üép công dân, giâi

quyét don, thu khiéu n4i, t6 câo. Thâng 0112020, tong phiên tiép công dân cüa

tinh dâ tiép 06 lu$ (bàng 09 nguùi); câc sô, ngành, huyÇn, thanh ph6, xâ, phuùng,

thi trân tiép 97 lugt nguôi; câc câp, câc nganh trong tinh dâ tiép nhân 54 don thu

S fô chüc Triên Hm ành *90 nàm lich su Dâng CQng sân ViÇt Nam" và trmg bày bâo Xuân, Liên hoan müa Lân, Su,

nông va Uiêu Aên vo ttru6t t& trqp tnmg bày car Aôi fét, qutug bâ du lich Hà Nam; t6 chrh chuong rtnh giao lm chiéu

chèo, Giao luu tho Xuân 2020 vti chù dè'trây h§i mùa xuân", Chuong tinh diên xuông Chàu vàn, cho chü dàu Xuân,
tâi 6o không gian chq quê; tô chrlc câc tô choi dân gian: choi ttn, di càu ktri, bit *ât Oâp niêu, cù ûrûng kéo co...
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Qüiéu n4i 04 vg viÇc, t6 câo 02 vg viÇc, kién nghi phan ânh 48 qr viÇc), dâ giâi
quyét 13 vu viÇc thuQc thâm quyèn (tong dô cô 9 vp viÇc cü chuyén sang); tlang

tiép tuc tién hanh viÇc kiêm tra, rà soât 17 w viÇc, ttâ tién hanh xâc minh 6 vu

viÇc, côn l1 vlt viÇc tiép tqc xâc minh làm rô.

III- Tinh hinh chuân bi và tô chlic tlôn Tét Nguyên tlân Canh Tÿ 2020

trên dia bàn tïnh Aù nsay 23/01 cîén ngày 29/01/2020)

Thgc hiÇn Chi thi 4O-CT/TW, ngày l\ll2lz\lg cüa Ban Bi thu, Chi thi sô
--l3lCETTg, ngày l9ll2l20l9 cüa Thü tuong Chinh phü, Ban Thuong vp Tirür uÿ

ban hành Công vàn sô 1277-CY/TU, ngày 23ll2l2Tl9, UBND tinh ban hanh Chi

thi sô l0/CT-UBND, ngày 27112/2019 chi d4o câc d[a phuong, co guffi, don v!

chuân bi tôt câc ilièu kiÇn dé nhân dân dôn tét Nguyên drtn Canh Tÿ 2O2O dâm bào

vui tuoi, lanh manh, an toàn, tiét kiêm. Thi truong hang hoâ và câc dich vp ôn

dinh, chât luqng dàm bâo, dâp tmg tOt nhu càu cüa nhân dân trong dip Tét.

, Quan tâm thgc hiên tôt câc ché dô chinh sâch dôi vôi câc dôi tuqng dugc thg

huong, dâm bâo an sinh xâ h§i. Câc câp, câc ngàrr:h, câc tô chüc doan tfrê tô chüc

thàm hôi, chüc tét tane quà vôi tông giâ tri quà trên 106 ry dàng; trong dô, quà cüa

Chü tich nuôc tane ri giâ6,2 rÿ tlàng; quà cüa tinh tang tri giâ trên 31 tÿ dông; quà

cüa câc huyÇn, thành pfr6 tri giâ gân 5,9 tÿ dông; quà cùa xâ, phuèrng, thi trân trên

2,1 tÿ dông; quà cüa câc tô chÉc hQi, doàrn thé và câc tô chüc khâc tr! giâ tên 61 tÿ
dàng...

Tô chüc t6t câc ho4t dQng vàn hoâ - vàn nghê, thê duc thê thao trong dip Tét,

nnât U câc hopt itông chuân bi dôn giao thùa, chuong trinh nghç thu4t mtrng Dfurg,

mirng Xuân, tô chric bân phâo hoa dêm giao thira clâm bâo dung kich ban, an toàn

tuyÇt dôi, t4o không khi vui tuoi phân khôi trong nhân dân.

Tàng cuông công tâc thanh, kiêm ta vÇ sinh an toàur thlrc pham trên dia ban.

Trong nhüTrg ngày Tét, không ghi nh?n ô aicfr bênh truyèn nhiêm nhôm A và ng§

ttqc thgc phâm xày ratrên dla ban tinh.

Tinh hinh an ninh chinh tri và trat tU an toà,n xâ hôi truôc, trong và sau Tét
Âr.r\r.'
ôn dinh và an toàn. Chi tlao thçc hiên nghiêm tuc, hiÇu quâ dqt cao diêm tân công

trân âp tQi ph4m, dam bâo an ninh to4t tg, an toàur giao thông. Trong 7 ngày "tét ft*
29 thdng Chqp tlén mùng 05 Té0, không xâry ra vu ph?m phâp hinh su; tai nqn giao

thông xây ra 02 W, làm 02 nguoi bi thuong; phât hiÇn, xü lÿ 09 truàng hçp dôt

phâo nô trai phép, van dQng nguùi dân giao nQp 20,9 kg phâo nô câc lo4i. Phât

hiên, xü lÿ 28 truèrng hçp vi pham Lu4t Giao thông duong bQ, phpt tièn 134 triÇu

itông (trong dô 07 truùng hqp vi phqm nàng clQ càn, phqt trên 74 triêu dàng).
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puÀN rmlnat
r\HIpM vU TReNc rÂu côNc rÂc ruÂNc 0ztz0z0

1- Tâp üung lânh d4o, chi d4o câc co quan, don vi, ctia phuong khân truong

triên k*rai câc nhiêm vp chinh tri ngay tri nhüng ngày iIàu, thang dàu cüa nàm,

phân dâu hoan thành thang tgi câc mqc tiêu, nhiêm 4r nàm 2O2O và cüa câ nhiÇm

kÿ 201 5-2020. TAp trung lânh d4o, chi ct4o công tâc chuân bi ilai hqi dang bq câc

câp tién toi Dai hôi Dane toan qui5c tan tfni XIII, treng tâm là ilai hôi <Iiêm câp co

sô. Ban Thuùng vU, Ban Châp hành Dâng bO tinh tiép tqc thâo luân, hoàrn thiên DU

thâo Bâo câo chinh tri trinh Dai hôi tt*g bô tinh lân thû XX và Dg thâo câc bâo

câo chuyên aè mnn tei Dai hQi Eang bO tinh lân thû )O(; Du thào Dè cuong Bâo

câo kiêm diém Ban Châp hanh Dâng bO tinh khoâ XIX, nhiÇm kÿ 201 5-2020.

Quân triÇt, triên khai thgc hiên c6 hiÇu quâ câc chi thi, ngh! quyét cüa Trung

uffig, cüa tinh, treng tâm là quân triÇt, triên khai thgc hiÇn nghiêm chi d4o cüa Ban

B( thu tai Công vàn s6 7g-CYiÆW, ngày 2gt}ll2020, Chi thi sô O5/CT-TTg, ngày

2810112020 và Công diên cüa Thü tuong Chinh phü, Công vàn 1300-CV/TU, ngày

3ll}lt2}20 cüa Ban Thuùng vU Tinh uÿ vè viÇc tflp tmng câc biÇn phâp phông,

chông dich bênh viêm tluong hô hâp câp do virus Corona gày ratrên clia ban.

z-Ldnh d?o, chi dqo thUc hiÇn toàn diçn, dông bô câc nhiêm vp trong công

tâc xày dpg dang, xây dpg hê thône chinh tr! câc câp.

- Chi ttao tô chrîc üit câc ho4t tt§ng Kÿ niÇm 90 nàm Ngày thành lap Dâng

Cqng san ViÇt Nam (O3tO2ll93O-O3lO2l2O2O), tuyên truyèn thông tin kip thùi tôi
crln bQ, dang viên và nhân dân vè dlch bÇnh Corona. Tiép tpc dây manh câc hoqt

dông tuyên truyèn bâo vÇ nèn tang tu tuong cüa Dang, dâu tranh phan bâc câc'
quan diêm sai trâi, thù «tich. Ban hanh Huong dân tuyên truyèn § niÇm câc ngày

lê lôn và sp kiên lich sü quan trgng trong nâm 2020.

- Tiép tpc triên khai Ké ho4ch, Huong dân thyc hiÇn Chi thi sô 35- CT/TW

cùa B§ Ch(nh tri vè dei hqi ttang câc câp; kiên toàn câp üy và câc chüc danh lânh

tlpo quan lÿ itâm bâo dièu kiÇn, tiêu chuân, quy trinh; dièu dông, phân công, sâp

xép can bQ chuân bi môt buôc nhân sU dai hQi dang bô câc câp nhiêm kÿ 2O2O-

2025. Chuân bi câc dièu kiÇn tô chüc thi tuyên công chüc, viên chüc co quan

D*rg, ttoan thê tinh; thi nâng ngpch lên chuyên viên chinh và xét thàng hpng viên

chrîc. Danh giâ, xép loai chât lugng tô chiric co sô dâng, dâng viên nàm 2}lg.
- Thông bâo két quâ giâm sât viÇcllarh d4o, chi dao thgc hiÇn Chuong trinh

hành dông cüa Tinh üy thgc hiÇn Ngh[ quyét Trung uong 6, Trung uûng 7 (khôa

XII) dôi vôi Ban Thuèmg vp HuyÇn üy: Duy Tiên, Binh Lgc, Lÿ Nhân, Kim Bang,

Thành üy Phü Lÿ; lânh clpo Sô N§i vs. Xây dpg, triên kùai Ké ho4ch giâm sât
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viêc viêc lânh d?o, chi d4o tô chüc quan triÇt, thUc hiçn Chi thi 35-CTÆW ngày

30t5l2olg cüa BQ Chinh tri và câc vàn ban chi d4o, huong dân cüa Trung ucrn$,

cüa Tinh üy vè Dai hôi dang bô câc câp tién toi Dai hôi ttai biêu toan qui5c lân thü

XIII cùa Dane AOi voi Ban Thumg ,U Huyên üy: Binh Lpc, Thanh Liêm, Kim

Bang, Lÿ Nhân, Duy Tiên và Ban Thuong vp Thanh üy Phü Lÿ'

- Quan tiÇt, triên khai thgc hiçn Thông bâo fét tuan 158-TB/TW, ngày

OZl}tlZOzo cüa Ban Bi thu vè tiép thsc hiên Két luân 102-KLÆW cüa Be Chinh

tr! khoâ XI vè h§i quân chüng trong tinh hinh môi; Thông bâo fét tuen sô tOO-

TB/TW, ngày 1610112020 vè viÇc tiép tpc thgc hiên Két luen 62-KLÆW, ngày

OBIIZIZOOS cüa Be Chinh d vè Aôi mOi nQi dung, phuong thric ho4t dông cüa Mët

trân Tô qu6c ViÇt Nam và câc tloan thê chinh tri - xâ hçi. Dôn dôc câc dla phucrng,

don vi ttàng ky và triên khai xây dWrg câc mô hinh "Dân v$n khéo" nàm 2020.

- Dôn clôc viÇc triên khai thgc hiçn Chuong trinh công tâc trqng tâm vè

PCTN nàm 2019 cüa Ban Thuong vp Tinh uÿ, chuong tinh, ké ho4ch PCTN nàm

2O2O cùa câc co quan, cton vi. Chi dao tàng cucmg phôi hçrp trong công tac dièu tra,

truy tô, xét xü, <lâm bâo dung phâp luat; <Iây nhanh viÇc xét xü câc vu ân nghiêm

trgng, phrîc tpp du lufn xâ hQi quan tâm.

3- Tàng cuôrng chi d4o dôi môi, nâng cao chât lugng ho4t dgng cüa Üy ban

Mët trAn Tô quôc và câc iloan ttrê nfran dân üong tinh.

T(ch cgc tuyên truyèn, v3n dQng can bQ, hgi viên, doan viên và nhân dân

tham gia câc phong üào thi dua yêu nuôc mirng Dârg, mtrng Xuân; phô Uién,

tuyên truyèn nâng cao nhfn thûc, tâch nhiÇm cüa nhân dân dê thUc hiên itàng b9

câc giâiphâp phông chông dich bÇnh Corona. fhôi hçrp tô chüc câc ho4t dQng vàn

hoâ vàn nghê iÏông viên thanh niên lên ducrng thUc hiên nghla W qufu sg nàm

2O2O t4i câc huyÇn, thanh phô. Xay dprg, tông hçp nQi dung giarn sât và phan biÇn

xâ hQi cùa MTTQ và câc doàr thê chinh tri - xâ hQi tinh nâm 2020.

4- Lânh d4o, chi il4o chinh quyèn câc câp üong tinh:

- Tiép tuc dôn dôc, girim sât viÇc trién khai thyc hiÇn câc Nghi quyét cüa

IDND tinh, ügng ttun là câc ngh! quyét vè phât triên kinh té xâ hôi; dôn dôc, giâm

sât câc co quan cô thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu n4i cüa công dân; ÿ kién,

kién nghi cüa cü tri.

- Chi dpo triên khai thgc hiÇn sôm câc nhiÇm vg trgng tâm nàm 2020. Duy

tri thUc hiÇn nghiêm kÿ cuong, kÿ lupt hành ch(nh, § luat lao dQng, t4p üung xü
1ÿ, giâi quyét câc công viÇc sau Tét dàm bâo chât lugng và tién dO. Khân truong,

quyét liêt triên khai Ké ho4ch phông, chông dich bênh viêm ducrng hô hâp câp do

virus Corona gày ra trên dia bàn. Tô chüc Lê công UO Ngfri quyét cüa Uÿ ban
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Uÿ ban Thuong vr,r Qu6c hQi vè thanh lêp thi tân tan Thanh thuQc huyÇn Thanh
Liêm; triên khai Ké hoach thi tuyên công chüc hanh chfnh tirù nàm zozo.

- Chuân bi tôt câc nQi dung bâo icâo Thuùng tr.uc Tinh uÿ, Ban Thuôrng vu
Tinh üy trong thârg 02|Z0ZO.

5- Tàng cuôrng lânh d4o, chi dpo trién khai thgc hiÇn câc nhiÇm vg, mgc tiêu
phât ftién kinh té - xâ hQi cüa tinh, trgng tâm là câc Ngh! quyét chuyên dè, câc
chuong trinh, aè an ffong phât triên công nghiÇp, nông nghiÇp, thuong mei - dich
vg trên tlia ban.

- Tâp trung dôn dôc, chi d4o nganh nông nghiÇp và câc ctia phuong hoàn
thanh ké hoach gieo cây lüa Chiêm Xuân 2O2O trong khurrg thôi vq; giémsât chàt
chë d[ch bÇnh trên dàn gia süc, gia càm. Tiép tpc xây dpg và trién khai câc Eè
iin, mô hinh c6 hiÇu quâ trong san xuât nông nghiÇp, nhât tà Ké hopch chuyên clôi
co câu cây trông và nuôi trông thuÿ san trên dât trông hia; phât trién clan bô süa,
bô thit, bè sinh san; Chuong trinh môi xâ mQt sân phâm...

- Kiêm fia, dôn dôc, dây nhanh tién dô giâi phông mët bàrre thi công và giâi
ngfui câc công trinh; tàng cuôrng và nâng cao chât luqng thanh, kiém tra trong dàu

tu xây dUng co bân. T4p trung chi cl4o thâo gô khô khàn, vuorlg mâc cho doanh

nghiêp, treng tâm câc doanh nghiêp dàng ky cô san phâm trgng tâm nàm 2020.

- Tô chric câc ho4t dô.ng vàn hoâ: vàn nghç, thê duc ttrê ttrao mùmg Eâng,

mirng Xuân sôi nôi, phuc vu nhu càu vuirchoi, hucmg thg cüa nhân dân. Nâm châc

tinh hinh, quan lÿ chat chë câc hogt clQng tê frôi trên dla ban.

- Tiép flrc thgc hiên Ké ho4ch tuyên dUng giâo viên trung hgc co sô, giâo viên

tiêu hgc và màm non. Chi tteo tô chrîc tOt fÿ thi chgn hgc sinh giôi lorp 12 câp tinh

nàm hsc z}tg - 2020. Chuân bi câc dièu kiên tô chüc HQi ktroê Phù dông câp tinh.

- Tàng cuèrng kiém tra, giâm sât, huong dân thgc hiÇn công tâc phông chông

dich bênh, nhât Ë dich bênh viêm duong hô hâp câp do virus Corona gày ra;bâo dâm

cu,rg câp dü phuong tiÇn, vflt tu, thuôc, trang tfriét Ui tai câc co sô ilièu ri dê ung phô

voi dich bênh ô ttmg câp dQ, ktrông Aê aicn bênh bung phât lây lan ra diÇn rQng.

- Thçc hiên câc ché dô, chinh sâch dôi vôi nguài c6 công, chinh sâch an sinh

xâ hôi tlâm bâo kip thùi, düng quy d!nh.

6- Duy tri thuc hiÇn nghiêm ché tlô tr.uc sân sàng chién dâu; phông chông

thiên tai, chây nô. fô chric tông két công tâc Giâo dpc quôc phèng và an ninh

nàm 2019, triênkhai nhiÇm vU nâm2020; tô chûc Lê giao quân nâm2020. Tàng

cuùng phOi hqp tÏâm bâo an ninh chfnh tri, trêt tU an toàrn xâ hQi trên dia bàn;

tlâm bào tuyÇt dôi an toàur doàn câc dèng chi lânh tl4o Dâng, nhà nuôc vè tham và

làm viêc tpi dla phuong; câc sg kiÇn chfnh tr!, xâ hQi quan trgng trên dia bàn. Chü

dqng phôi hçrp, chuân bi dâm bâo vè luc 
fuqng 

và câc dièu kiên càn thiét dê sân

I

I
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sang img phô, xü lÿ vôi câc tinh huông dich bênh do virus Corona gày ra. Nâm

châc tinh hinh, làm tôt công tâc tiép dân, tfp trung giâi quyét câc vp viÇc khiéu

kiÇn phrîc tpp. Tàng cuùng kiém tra, xü lÿ nghiêm vi phpm tâi trgng phuong tiÇn,

clâm bâo trQt tg an toà,n giao thông.

Trên ttây là môt sô két quâ công tric thang 01, nhiÇm vg trgng tâm công tâc

thrâng 02 nàm 2020. Câc huyÇn, th!, thành uÿ, dang uÿ tr.uc thu§c, câc sô, ban,

ngàu:h, cloan thê tinh xây dpg chuong trinh, ké hoech trién khai thgc hiÇn./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Dang;
- Vàn phông Trung uong Dang;

rÀ- uac oong cru tmn uy vren;

T/]U BAN GYU
dê bdo cdo B

am Lqi

- Câc huyÇn, thi, thành uÿ, tlàng uÿ tryc thuçc;
- Câc sô, ban, nganh, doàur thê tinh;
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.


