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6 thrâng ctàu nàm z}lg,tiép {rc phât huy ntrüng két quà, uu diêm dâ d4t {*.t
nàm 2018, tranh thü, khai thâc cicaièu tiçn thuan tgi, cùng vôi sp quyét tâm, nô lgc
t4p trung khâc phpc nhüng khô khàn, thâch thüc, câc nhiÇm vp chinh tri cùa Euîg
bô tinh dâ dugc tQp trung lânh d4o, chi d4o triên khai thyc hiÇn và d4t dugc nhiêu
két quâ tich cyc, toan diÇn.

PUÀN THTJNHÂT

rÉr euÂ côNc rÂc 6 rHÂNc DÀu NÀM

r- côNG TÂc xÂv Dulyc DÂNc, cHiNH QwÈN, MTTQ vÀ cÂc
rô curlc cHiNH rRI - xÂ uQl

1- Công tdc xôy dVng Eâng
a- Công tdc ldnh ilqo, chï ilqo
Ban Châp hành, Ban Thuong vu Tinh üy tâp trung chi dpo, tô chüc triên khai

thgc hiÇn Chuong trinh công tâc, Chuong trinh kiêm tra, girim sât nàm 2OI9 tlâ dè ra

dàm bâo hiÇu quâ, phù hçrp voi tinh hinh thUc tiên.

Tap trung lânh dpo, chi dpo, tô chüc quân tiÇt, triên ktrai thUc hiÇn nghiêm tuc,
kip thôi câc nghi qryét, chi thi, két luqn cüa Trung umg'; lânh d4o, chi dpo quyét tiçt
câc nhiÇm 4r trgng tâm vè phât trién t<int té - xâ hQi, công tâc xày dprg dang, xây
dUng hÇ thông chinh trf.

Ban Thuong qr, Thuôrng fgc Tinh üy cô nhièu aôi m<yi vè nçi d*g, phuong
phâp lânh d4o, chi d4o, tàng cuong nâm UÉt tintr hinh co sô, ki.p thü chi dao giâi
quyét ntrüng rân Aè moi nây sinh; tô chüc nhièu h§i nghi dê nghe bâo câo tinh hinh,
thâo lu4n và cho chü truong, ÿ kién vè nt ièu Hnh v.uc: vè Ung cuùng quan lÿ quy
hopch, khai thâc khoâng sân, sân xuât, cné Uién VLXD khu v.uc Tày Dây dê bâo vê
câ,nh quan môi truèrng, phât triên du lich, dich vg, thlrc hiên mpc tiêu phât triên bèn

'Ngni qrvé, s6 rs-rQrrw, Nghi quyét s6 lz-Nqnw cüa Bô Chinh ri kùoâ KI, Chi thi s6 zacrnw, ngày 2v0tr]0t9
cua Ban Bi thu vè rÉng cao chât luqng tét ngp tlang viên và rà soâ! sfuig lgc, ifua nhüng tlàng üên không côn dù tu câch
ra khôi Dang; Chi thi s6 30-CTÆW, ngày 2UOlnOlg cua Ban Bi thu; Chi thi sé, ZZ-CfffW ngày 10/012019 cüa B0
Chinh tri vè tang cuong sp lânh tlao cùa Eàng aOi vOi công tâc bào vÇ nguùi phât hiÇn, t6 giâc, nguü aâu mntr ctr6ng
tham nhiing, lâng phi, tiêu cgc; câc Két lu4n sô: 43-KlJTrW ngày 07/01t2019,44-K[JTW, ngày Z2lOlDOlg, s6 +S-
KUTW ngày üfi2D019 cùa Ban Bi thu; Nghi quyét sO :g-NQffW ngày l5t0lf20l9 cua BO Chinh ti, khôa )«I "Vè
nâng cao hiÇu quâ qufur lÿ, khai thâc, sù dqng và phât huy câc nguàn lgc cüa nèn kinh tii" ...
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vüng; Ké hoach chuyén dôi co câu cây ràng trên dât tràng lüa tinh Hà Nam giai
doan 2019-2020; viÇc tô chrîc câc lê hôi dàu ffito, I,ê khai hQi chùa Tam Chüc và
tlflc biÇt têp trung chi d4o câc câp, câc ngành, dia phuong ph6i hqp voi câc dcm v!
liên quan chuân bi tôt câc dièu kiên và phOi hçp chët chë vcri Giâo hQi PhQt giâo
ViÇt Nam , câc bQ, ngành Trung uffig, câc tinh trong ktru vgc tô chric thành công
Eai lê Phêt dan Liên hçrp qu6c Vesak 2}lg tai Chùa Tam Chric; vè rà soât hiÇn
tr?ng quÿ dât dgc câc trpc giao thông môi hoan thanh trên dia bàn tinh, viêc quan lÿ,
thuc hiÇn Quy hopch câc v! tri eât sinh loi theo I(ét tuan s6 gO-KLÆU, ngày
lol4/2015, Két lu4n sô 6|-Y\L1TLJ, ngày 24l4l2ol7 ciaBan Thuôrng vç Tinh uÿ; vè
câc nÇi dung trinh HQi dàng nhân dân tinh tai kÿ hep tàn thü 8 (kÿ hqp bât thuong);

À , -À , 3 ' ' 'vê câc dê an sàp xêp tô chirc b9 mây, biên chê cüa câc co quan tham muu, giüp
viÇc Tinh uÿ và Truôrng chinh tri tinh; phuong an sÉp xép câc ttcrn vi hanh chinh
câp xâ, tinh Hà Nam giai ilo4n zOLg - 202Ir; công tâc chuân bi tô chric Dei hôi Mat
hân Tô quôc tinh nhiêm ky 2ol9-2024;kétquâ kiêm tra mQt sô nôi dung thuc hiÇn
Thông bâo 464 cüa Üy ban Kiém ffa Trung uong.

Tô chüc ct6n tiép và làm viÇc vôi: câc Eoàur dai biêu câp cao Qrô" h§i vuong
quôc Campuchia2; Eoàr Eai biêu câp cao cüa tinh U Dôm Xay, nuôc CHDCND
Lào3; Doan công tâc ctla Eang doàn Hôi Chü thfp dô Viêt Nam4, Doàn công tâc ctla
Ban Thuôrng W Thành üy Hà Nôi vè hçrp tac và phât triên giüa Thanh pnO fta Nôi
và tinh Hà Nam; Doàn công tâc cüa tinh di trao dôi kinh nghiÇm phât triên finh ruc
nông nghiÇp, du lich tai tinh Hoà Binh và dânh giâ két quâ thgc hiÇn câc nQi dung
ghi nhô hçrp tac giüa 2 tinh.

6 thang dàu nàm, Ban Thuôrng vp Tinh üy ctâ ban hanh 02 Nghi quyéq 02 Cht
this và nhièu vàn ban lânh dpo chi d4o toan diÇn câc linh v.uc.

b- Công tâc tuyên truyèn, giâo duc chinh tri tu luông
Tfp trung tuyên tmyèn câc sg kiên chinh f:i, câc ngày ky niêm lon cüa dât

nuôc, cüa tinh. Chi tlao tô chric viêc so, tông két, quan triêt, triên khai gtu voi xây
dUng chuong trïnh, ké hoach thçc hiÇn câc chi thi, nghi q,ryét, két luæ cüa Tnmg
uong dam bâo kip tttü, hiÇu quâ6. Chi dpo ilây manh viÇc thlrc hiÇn Chi thi 05-

2 
Doàn ael Uiêu 

"âî 
*o QuOc trôl wong qutic Campuchia cho Chü üch Qu6c h§i Heng Samri aân aàu vè tfram khu du

lich Tam Chüc, huyÇn Kim Bàng và làm viÇc t4i tinh; Doàn <lai biêu Quôc hÇi Vuong qu6c Campuchia do Bà Khuon
Sudary, Ph6 Chü tich thri hai Quôc trqi aân Aàu.
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do dèng chi Khàm Phàn Phoi Nh4 Vông, Uÿ viên Trung uong Dàng, Bi thu, Tinh truông làm truông tloàn vè
thàm và làm viÇc.
a 

vè công tâc trién khai thUc hiên Chi thi 43-CTITW ngày 08t612010 cùa Ban Bi thu vè "Tdng cuùng sç libth tlgo otia

Ddng ct,ii vôi.công tdc,fa H?i thf:th,Qp d.o";Nghi quyét J8:NQÆW ngày 2511012017 cüa Ban Châp hành Trung
uon[ oang vè"Mpt sii viin dè vè tép ilc dôi môi; sÉp xép ô chûc bô may caa hê théng chînh tri tinh gon hoqt ttông
hiêu ttrc, hiQu quà"; Chi thi l8/CT-TTg, ngày 0917 t2}l8 cùa Thù tuông Chlnh phù và »è en "Xay dtrns Hôi Clfr th@
ttô là nông cû trong thçc hiên cdc hoqt dçng nhân ilqo và phong ffào Chù thâp ilô"
' Xgt i quyét: vè công tâc an ninh, trât tU; vè công tâc quiic phông tlia phuong nàm 2019; Chl thi: vè Ung cuùng sg
Hnh dgo cùa câc câp üy dang dôi vdi công tâc bâo vÇ bi mft Nhà nuôc, vè nâng cao chât hqng công tâc nÉm bÉt,

dièu na, nghiên crlu du lu$n xâ h§it 
Qoân riêt, triên khai thlrc hiên Nghi quyét ll-NqÆW, ngày lst1llz}lg cüa Bô Chlnh ti vè nâng cao hiÇu quâ,

quàn lÿ, khai thâc, sù dgng và phât huy câc nguôn llrc cùa nèn kinh té; Chl thi s6 lZ-CtfnV, ngày l8DD0l9 cùa
BQ Chlnh tri vè tang cuùng và nâng cao hiÇu quâ quan hÇ tl6i ngo4i tlàng tong tlnh hlnh môi và Chi thi s6 ZS-
CTÆW, ngày 0818D018 cùa Ban BI thu vè dây mæh và nâng tam A6i ngo4i da phuong dén nâm 2030; Tông két l0
nàm thyc hiÇn: Cht thi sô 38-CTÆW, ngày O7t9t2OO9 cüa Ban BI thu vè ttây manh công tâc BHYT nong ttnh hlnh
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cr/Tw cüa Bô chinh tr! theo chuyên dè nàm 20197; tô chüc so két 3 nàm thgc hiÇn

üi ;hi 0s ;â"-";t btê, ar*g, r.rr.n thuong câc tgp thê, câ nhân tiêu 
Piêu ** S.t

Kÿ niÇm 129 nâmngày sinh Àât Bâc và 50 nàm thgc hiÇn Di chüc cùa Nguôi; so kêt

5 nàm thgc hiÇn Nehi quyét 33-NQ/TW cüa Ban châp hanh Trung uong Dang

it<rrà" xi 
"9 

,,Xây àrn g và phât triên vàn hôa, con 1rg"T 
Viêj N11n dâp (mg yêu

ààu pnat triên uè" u,-[ dâinuôc". euan tâm chi d4o công trâc dâu tanh phông,

;âü6,C" üfÀ, hôa binh" trên linh v.uc tu tuông - vàn hôa; công tirc e1â210:, P:l
d"ôrù lÿ luan chinh tri; tô chûc cpp nh4t kién thric moi cho <IQi ngfl can bÔ chü chôt

cua tinh:8. 6 thang dàu'nàm, roàur tinh mô duo. c 35 lop Uài auong tÿ luân chintr ti -

nglriêp w voi tông sii 3.286 hqc viên.

c- Công tdc tô chûc, cdn bç:

Tflp trung chi d4o thuc hiên câc chuong tinh hành dÔng tTu Tffi,riy lhuc hiên

câc Nghi quyérlfOi nghi Trung uong 6,7 ,8 m,Ou )flI cüa Dang uè.tàp *tp tô chüc bÔ

mây vâ can bQ, trgngiâm là tùn dôc, chi dpo thgc hiÇn viÇc tâp *.p tinh gqn bq mây

tô chric câc co quan cüa Dang và Truèrng Chinh d tinh theo Quy dinh 04-@iÆW,

ngày 25l7l2Tl8 và Quy dinh 09-QDiÆW ngày l3llll20l8 cua Ban Bi thu; thUc hiên

chü tr:ong sâp xép câc don vi hanh ch(nh câp xdtên dia bà,n tinh, giai itoan 2019-

2021. Chï dpo viÇc trién khai thgc hiÇn tông két công tâc xày d1mg Dang và thi hành

Eièu lÇ Dang nhiÇm kÿ Dai hQi XII tu câp co sô; viÇc tham muu fién k*rai thyc hiÇn

Chi thi sô :s-ClrW vè ilai hçi dang câc câp tién toi Dai hQi dai biêu toan quôc lân

thü Xm cua Dang; thgc hiÇn rà soât, sàng lqc dang viên theo Chi thi 28-CT/TW cua

Ban Bi thu Tfung uong Dang. Bâo câo Bq Chinh ni, Ban Bi thu, Ban Tô chüc Trung
uong két quâ.triên ktrai thuc hiên câc nghi quyét, chi ttü và câc vàn ban chi tlao vè
công tâc célr,bQ dâm bâo tién dQ, tham etaÿ kién vào câc dg thâo vàn ban vè công trâc

tô chüc, can be cüa Trung uorge.

ThUc hiÇn rà soât, bô swrg quy hopch Ban Thuèrng vU, Ban Châp hànl\ can bq
diÇn Ban Thutrng vp Tinh üy quan lÿ nhiÇm ld 2015 -2020và2020-2025. Côngtac
dièu dQng, luân chuyén, Uô ntriÇm crin bQ du-o. c thUc hiên dân chü, công khai, tlüng

môi; Quyét dinh sô 221-QD/T!ÿ, ngày 271412009 cùa Ban Bi thu vè "ban hành Quy ché ptrôi trqp giüa ban tuyên
giâo.câc câp vôi co' quan quàn ly nhà. nuôc cùng câp fiong viec niên khai ké hopch phât tiên t<intr té - xâ hQi, giài
quyét brtc xric cüa nhân dân"; tông két 15 nàm thuc hiên Chi thi 20-CTÆW cùa Ban Bi thu vè nâng cao chât tuqng
hiÇu qua công tâc xuât bàn, phât hanh sâch lÿ lu4n chinh fti trong tinh hinh môi; so két 5 nàm thlrc hiÇn: Ngh! quyét sO

36-NQ/TW, ngày 0ll7t20l4 cùa BO Chinh tri "vè dây marù ung dpng, phét tiên công nghÇ thông tin tl6p rtng yêu
càu phât tiên bèn vitng và hôi nhâp qu6c té"; Nghi quyét TrWS kh6a XII cùa Dâng và Cht thi 37-CTÆW, ngày
6t6n\ru cùa Ban []l thu "vè Hng cuùng su lânh dpo cùa Dàng tl6i vôi công tâc dào tço nhân lgc cô tay nghè cao";
«ét tu6n sii tOO-I(t,ftW, ngày 18l8l2}l4 cùa Ban Bi thu k:h6a XI vè viÇc Aôi mOi và nâng cao chât lugng công tâc
dièu Fa, nâm bât, nghiên criu du lu$n xâ hQi...
7 Tirt ùy da tô chric HQi nghi t4rc tuyén tù Trung uong hgc tfp chuyên dè nàm 2019, dàng thùi myèn htnh tqrc tiép
dén 285 ttiêm hqc tâp rong tinh. 100% dia phuong, tlsn vi và trên 46 nghin tlàng viên cùa Dàng bô rlàng ky làm theo
Bâc gàn vûi nôi durrg chuyên dè nâm, dettll|g6o/o,

' Tô chüc gQi ngtri nOi chuyen chuyên'dè vè "S1r tlièu chinh chién lugc câc nuôc lûn ren thé giôi tnOi grgn gàn üy,
nhttng vân dè dât ra và giâi phâp cùa ViÇt Nam"; tâp huân nghiêp vu ttâu tanh phàn bâc câc quan diêm sai ffii,
thông tin xâu, tl§c lrên internet, mAng xâ hôi.
e Bâo câo: Tông két l0 nàm thuc hiên rét tuân sô so-xLltw cüa BQ Chlnh tri vè quy ctré ttroi gitt chüc vu miên
nhiÇm, ttr chüc cùa cân b0; vè tinh hinh tlâng viên bô sinh ho4t Dàng; vè ttnh hinh thgc hiÇn thâm quyèn, trâch
nhiÇm cùa nguùi dung dàu tô chric, co quan, don v! trong công tâc cân bQ và quân lÿ cân bQ. Tham gia ÿ kién vào
dy thâo Tù trinh, Quy {inh trlnh Ban Bi thu vè chüc nâng nhiÇm 41 quyèn h4n, m6i quan hÇ công tâc cùa râp ,ÿ,
ban thuùng vU câp uÿ câp huyÇn.
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quy trinh, dâm bâo chât luÇrrrg,o. Hoan thành dânh grâ xép loai crân bs diÇn Ban
ThuÔrng vu Tinh uÿ quan lÿ nàm 2ol8 và.ctanh giâ, phân toai ctrât lugng tô chric co sô
dàrg, dang.viên". Qu* tâm thuc hiên tôt chinh sach crân bô, tô chriclop bài duông,
cpp nhpt kién thüc cho cân bô du ngugn crln b9 lânh dao, quan lÿ tirù nhiêm lq 2O2O-
2025.6 thang dàu nàm, toan tinh da két npp dugc 333 quân 

"fr,:rrg 
rnr tri vào Dang.

d- Công tdc kiém ffa, gidm sdt và thi hành bÿ lugt Dâng
Tô chirc 0l cuQc kiêm ffa, 02 cu§c giâm sât theo Chuong trinh kiém tra,

giâm sât nàm 2019 cüa Ban Thuong vr,r Tinh üyt2; phân công câc dông chi ûy viên
Ban Thuèrng v.u Tinh üy thyc hiÇn nhiÇm W giâm sât thuèrng xuyên rÈm 21lg. Chi
dpo quan triÇt, triên khai thyc hiÇn Chi thi 9ô T7-CT|TW cua BQ Chinh fi (kh6a
XIf vè Ëng cuÔrng sg lânh d4o cüa Dang Aôi voi công tâcbâovÇ nguùi phât hiÇn,
t6 giâc, nguùi dâu tranh chting tham ,hürrg, _lârrg phi, tiêu cuc; darh gia Ét quâ
thgc hiÇn và chi d4o dtmg chü truong thi diém U6 tri chüc danh Ph6 Chü nhièm
UBKT chuyên trâch câp xâ. Tiép tpc thgc hiÇn câc nQi dung kién nghi cüa Eoàn
giâm sât 725 cüa Üy ban Kiém ffa Trung uu,g; chi d4o giâi quyét khiéu nar lry luat
dârg, giâi quyét tiS câo AOi voi dang viên theo quy itinh. 6 thang dàu nàm, câp üy câc
câp dà,kiém ta 132 tô chüc dung và260 <Iane viên; giânr sât <t6i va 197 tô chüc
d*g và 309 dang viên; thi hành § lupt 68 dang viên, bàr,g câc hinh thüc: khiên
trâch 62, cânh câo 6 dang viên.

e- Công téc Dân vqn

Chi dao quân triêt, triên khai, so tông két câc vàn ban cüa BQ Chinh tri, Ban
Bi thu vè công tâc dân vfn, công tâc tôn giâo dâm bâo nghiêm tucr3. Tiép tqc chi
dpo tàng cuèrng công tâc dân vfn cüa ch(nh quyèn, thUc hiên QCDC ô co sô. Tô

'0 Dièu d§ng và bô nhiÇm Giâm d6c Sô xây dpg, Giâm tl6c Sô NQi 4r, Phô Ciam A6c Sô Tài chlnh, Phô Ciam a6c

Sô tài nguyên và Môi truùng, BI thu Dàng riy Xhé,i Doanh nghiÇp tinh; BI thu Dàng üy fhôi co quan tinh, Truôrng
Ban Quàn lÿ Khu Dei hqc Nam Cao; Phô Ban quàn Iÿ câc khu công nghiÇp tinh; Bô nhiÇm Qi chüc danh Phô tuürg
Ban Tuyên giâo TInh ùy, Ph6 giâm tlôc Sô Xây dung; Hiêp y bô nhiêm chrïc danh Ciam aôc Ngân hàng Nông
nghiÇp và PTNT; bô nniêm l4i chric danh Giâm dôc chi nhânh Ngân hàng TMCP Dàu tu và Phât triên Hà Nam;
Uô ntriÇm lai Phô cgc tnrong Cgc th6ng kê; luân chuyên va bô nhiÇm Phô giâm d6c Kho b4c Nhà nuûc Hà Nam;
Chuân y két quà Uàu Uô sung Üy viên Ban Thuùng vu Huyên üy, Phd B{ thu, Chù tich UBND huyÇn Thanh Liêm;
chl tlinh bô sung 0l Uÿ viên Ban Châp hành Dàng bô thành pn6 fnri Lÿ và chuân y bô sung 02 Uÿ viên Ban Thuùng

w Thành uÿ Phù Lÿ nhiêm lcy 2015-2020.

" Nà, 2018, sô dông chf diÇn BTV Tinh uÿ ttugc ttânh giâ, xép lo4i là 183, trong tI6, HTXS nhiÇm vu là37t183
:20,2Yo; hoàn thành t6t nhiêm vg là 146/183=79,8%o; Vè aa*r giâ xép lo4i tfp thè Hnh dço co quan, dcm vi truc
thuQc Tinh üy nâm 2018: Tông s6 tlugc tlânh giâ là 58 tlcm vi, trong ttô hoàn thành xuât sâc nhiêm vg là 12 tlcm
vi, hoàn tnant t6t nhiÇm vU là 46 tlon v!.

'2 Kiêm ta viêc üruc hiên Nghi quyét s6 O+ - Nqm;,ngày 0814D016 cua Tlnh ùy vè dây m6nh phât tiên công nghiÇp hô
tq, 

"hé 
bién ché tao, Bo nèn ttuig phât niên công nghiÇp vôi t6c d0 cao và bèn vitng giai ttoan 2016 -2025 d6i vôi Ban

Thuùng nr Huyên ùy: Thanh Liêm, Duy Tiên; Thành üy Phù Lÿ; Dàng üy và câ nhân câc ttông chl lânh tlp: Sû
Công Thuong, Ban quân lÿ Khu Công nghiÇp tinh.; Giâm sât viÇc thuc hiên Ctri tlü 05 É, vûi Nghi qrryét Trung uong
4 khôa XII dôi vôi Ban Thuùng vç: Dàng ùy khôi câc co quan tinh, Dàng üy t<tr6i poantr nghiÇp tinh; Giâm sât üÇc
lânh d3o, chl tlpo thUc hiên câc két luên cùa Thuômg trgc Tinh ùy, Ban Thuùng W Tinh ùy nàm 2Ol7,2OlE.

'' Quân fiÇt, triên khai thçc hiÇn Két luan s6 43-KUTW, ngày 07101t2019 cüa Ban Bi thu Trung uong Dàng vè tiép
tpc thlrc hiÇn Nehi quyét s6 25 - NQÆW, ngày 031612013 cùa Ban Châp hành Trung uong Dàng (lrtr6a XI) vè
"Tâng cuùng va dôi mOi lânh t14o cùa Dâng aé,i vOi công tâc dân v@n trong tlnh hinh môi"; Tông két 10 nàm thgc
hiÇn Két luân s6 62-l<LnW,ngày 08112t2009 cùa Bô Chlnh tri vè tiép qrc dôi môi n§i dung, phuong thrtc ho4t tt§ng
cùa MTTQ Viêt Nam và câc rloàn thê chinh tri - xâ hôi; so két 05 nem thgc hiÇn I(ét luân s6 tOZ-ruffW, ngày
2219D014 cùa BQ Chinh tri vè tr6i quàn chüng; két quà 0l nàm thuc hiÇn Chl thi s6 tg -CtnW, ngày l0i0ll2018
cùa B§ Chlnh tri vè tiép tsc thsc hiÇn Nghi quyét sô 25-NQÆW, ngày 12t312003 cùa Ban Châp hành vè công tâc
tôn giâo trong tinh hlnh môi...
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chüc Tga dam "Nâng cao chât luçmg thlrc hiÇn Quy ché dân chü ô co sô trên dla ban

tinh". Chi d4o, dôn dôc câc dfa phuong, tlon v! triên khai Ké ho4ch thuc hiÇn

"Nàm dân vQn chinh quyèn" 2019; triên khai thFc hiÇn mô hinh "Dân vfn kùréo"ra.

Nâm châc tinh hinh nhân dân, tin nguô'ng, tôn giâo; tap trung chi d4o giâi quyét

câc vu viÇc liên quan clén dât dai, xây dUng co sô tôn giâo trên illa ban.

f- Công tac Npi chïnh

Chi ilpo so, tông két câc chi thf, nghi quyét cüa Trung o*g, cüa tinh vè công
trâc nQi chinh, cëi câch tu phâp, PCTN, dôn cli5c viÇc thgc hiÇn Chuong tinh üeng
tâm công tâc PCTN nâm 2019 dâm bâo nghiêm tûcrs. T4p tung nâm châc tinh
hinh, chi dpo xü lÿ rü,ûrng vân Aè phüc tpp, nhüng W viÇc duo. c du luân xâ h§i
quan tâm, câc vU viÇc, vp ân thugc diÇn Thuôrng tyc Tinh uÿ theo dôi, chi clpo.

Tiép tpc theo dôi, ilôn cli5c viÇc thgc hiên Ké ho4ch si5 SZ-fffn-l ngày 2lll2t2ol7
"vè khÉc phuc tàn tpi, hqn ché và thyc hiÇn câc kién nghi cùa Doàun kiêm üa, giâm
sât cüa Ban (lhi dpo Trung uong uè pCtl,t"; viÇc thgc hiÇn Thông bâo sô Z6l-
TB/TU, ngày OZlLOlzOlS cüa Ban Thuèrng vU Tinh üy két lu4n rà soât câc cuQc

thanh tra kinh é - xà hQi và viêc thgc hiÇn kién nghi cua Kiêm toan rùà nuôc tên ttla
ban tinh nâm2016,2077 .

2- Ldnh itgo công tdc chinh quyèn

Tich cuc dôi môi, nâng cao chât lugng, hiÇu quâ ho4t dQng cüa HDND tinh;
tô chüc lcy hqp I{END tinh bât thuèrng (chuyên Aè; Aê thông qua câc nÇi dung,
nhiÇm vp câp bâch, phUc vg yêu càu phât triên kinh té xd hQi cüa tinh; tàng cuùng
nâm tinh hinh, kip thùi dôn dôc câc co quan, cton vi giâi quyét câc ÿ kién, kién
nghi, nguyÇn vgng chinh darrg cüa cü tri. T4p trung dôn dôc, giâm sât viÇc thUc hiên
câc Nghi quyét cüa HEND tinh; ki.p thü giâi quyét nhüng vân aè phât sinh giüa hai
lcÿ hqp. Triên khai thgc hiÇn Ké ho4ch giâm sât chuyên cIè nàm 2019; duy ti và thyc
hiÇn hiÇu quâ viÇc giao ban giüa Thuùng tryc HDND tinh vôi Thuùng trfrc IDND
câc huyÇn, thanh phô.

Chi dpo Üy ban nhân dân tinh bâm sât sg chi tlpo, dièu hanh cüa Chinh phù,

Nghi quyét Dai hôi Dang b9 tinh tan tnti xlx, câc Nghi q,ryét cüa Tinh üy, rDND
và câc Chuong trinh, Dè ân, ké hopch dâ ban hành, tich cgc tô chüc thgc hiÇn câc

'o Nàm 2019, toàn tinh ctàng kÿ 472 mô hinh trên tât câ câc linh vpc tlùi siing xâ hôi. Trong dO, ttr6i sô, ban, ngàrù,
MTTQ và câc doàn thë tinh ilàng kÿ 39 mô hinh (36 tQp thê, 3 câ nhân); I(hôi co quan huyÇn, TP 86 mô trlnh (70 t$p
thè, 16 câ nhân); Khôi xâ, phuùng ttri trân 347 mô hinh (290 t4p thê, 57 câ nhân)

" So két 5 nàm thyc hiÇn: Chi thi s6 2l-CTlTU, ngày 17/212014 cüa Ban Thuùng vu Tlnh ùy vè viÇc triên khai
rhi hành Hién phâp nuûc CHXH ViÇt Nam, Lu$t Dât dai nàm 2013; Chl this6 22-CTffU,ngày 28102D014 cüa
Ban Thuèmg vp Tioh ùy vè Ung cuùng sg lânh tl4o cùa câc câp uÿ tlâng d6i vûi công tâc phông, chông tham ùûr,g;
Cht thi z3-CTfilJ, ngùy 06t5t2014 cüa Ban Thuùng vu Tinh üy vè tang cuùng sg lânh <tgo cüa câc câp üy, tô chüc
tlàng. d6i vôi công tâc dâu tranh phông, ch6ng vi ph4m phép lu$t và tQi pfum, công tâc thi hành én trên tlia bàn tlnh;
so tét 03 nàm thgc hiÇn Chi thi sô 0I-CT/TU ngày I llOlDOlî cùa Ban Thuùng vu Tinh ùy vè "Tàng cuùng sg lânh
d3o cùa Dàng tlôi voi công tâc phông chây chüa chây và cuu h§ ctu n4n"; tông két Nghi quyét s6 +S-Nq/fW cria
Bô Chinh ûi (kh6a IX) vè Chién lusc xây dpg và hoàn thiÇn hÇ th6ng phâp lu$t ViÇt Nam t!én nàm 2010, dhh
hutrg tlén nâm2020; so két 5 nàm thgc hiên Cht thi sô 35-CT/TW, ngày 26lO5DOl4 cùa B§ Chlnh tri và Chl thi s6
Z!-CTTU,ngày 29t712014 cüa Ban Thuômg vu Tirù üy vè tang cuùng sg lânh tIOo cùa Dàng a6i vOi công tâc tiép
công dân và giài quyét khiéu npi, t6 câo; tông t<ét t5 nam thgc hiÇn Chi thi s6 lZ-CfnW cùa Ban Bi thu Trung
uong Eâng (Kh6a IX) vè tang cuùng sg lânh tl4o cùa Dàng tong công.tâc pnô Uién, giâo dgc phâp lu$t, nâng cao ÿ
thtc châp hành phâp luflt cùa cân bQ, nhân dân; tông t<ét Nghi quyét s6 +f -NqnW cùa BO Chfnh ni fthôa Ig vè
Chién luqc cài câch tu phâp ttén nàm 2020.
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nhiÇm vg, giâi phâp trgng tâm nàm 2019 dâ dugc xâc dinh, tlâm bâo hiÇu quâ.

Công tâc chi d4o, dièu hành sâu sât, qryét liÇt, cô trgng tâm, trgng diêm, dèng thÙi

bao quât toàn diÇn mgi lÏnh vuc cüa tlài sông xâ hQi, huong vè co sô, nÉm bât

thông tin và chi dpo xü lÿ câc vân dè phât sinh nhanh ch6ng, kip thÙi.

TQp trung rà soât, xây dlmg phucrng ân, Eè tân sâp nhâp câc xd trên dia ban

tinh dâm bâo thyc hiÇn nghiêm tuc Nghi q,ryét cüa BQ Chinh tri, cùa Uÿ ban

Thuèrng vu Quôc hQi, phù hçrp vôi dac diêm tinh hinh thUc té và dinh huong phât

triên cüa tÏia phu<rng, cüa tinh.

Chi dao tàng cuèrng di5i thoai, tfp trung xü 1ÿ, giâi quyét don thu khiéu npi, tô

câo cüa công dân, thgc hiÇn nghiêm viÇc nguoi drmg Aau UBND câc câp @c tiép
tiép công dân dinh kÿ, dâm bâo ôn dinh tinh hinh an ninh chinh tri, trât t.u an toàur

xâ hôi trên dia ban tinh.

Tiép tr,rc chi dpo dây manh câ\ câch hành chinh, trqng tâm tà thü tpc hành

chfnh, nâng cao ÿ thric trâch nhiÇm trong thi hành nhiêm vp, công vg cüa cfui bô,

công chüc, viên chric trên tlia ban tinh, nhât h trâch nhiêm nguü dung dàu, phlrc vq
tOt ntrât cho nguùi dân, doanh nghiçp. Chi ilpo drânh giâ, xày dung ké ho4ch nâng

A.
cao cnr so nang lgc cpnh tranh câp tinh (PCD, chi siS hiÇu quâ quan tri và hành
chinh công câp tinh (PAPI) nâm 2019; triên khai thsc hiên Neh! quyét O2^[Q-CP
cüa Chinh phü vè tiép tpc thgc hiÇn rürûmg nhiÇm vç, giâi phâp chü yéu câi thiÇn
môi truèrng kinh doanh, nâng cao nàng lgc c4nh tranh nâm2019 và cTinh huong dén
nâm2021.

3- Ldnh itgo Mfit tr\n Tô quéc và cdc ô chirc chinh tr! - xd hQi

T4p trung tuyên truyèn, v4n dqng doàn viên, h9i viên và nhân dân thUc hiên
nghiêm câc chü truong, duèrng liSi cüa Dâng, chfnh séch, phâp luflt cüa Nhà nuôc.
Chi tlao tô chüc tông két 10 nàm thuc hiên CuQc vQn d§ng 'Nguùi ViÇt Nam uu
tiên dùng h*e ViÇt Nam" và ban hanh Két lufn chi dpo tiép tqc dây manh thgc
hiên Cuôc vân cTông gân vôi thUc hiên c6 hiÇu quâ Thông tri l5-TT/TU, ngày
101612013 cüa Ban Thuôrng vq Tinh uÿ. Triên kLhai Ké hoach giâm sât và phan biÇn

xâ hôi nâm 201916. Bâo câo thpc tr4ng tô chûc và hopt dông cüa mô hinh t.u quan ô
khu dân cu trên dla ban.

Chi ilpo hoan thanh viêc tô chric Dai hôi MTTQ câp co sô, câp huyÇn,

nhiÇm ky z}Lg-zO24,Eqihôi Hôi Liên hiÇp Thanh niên câp co sô, nhiÇm kÿ 2Ol9-
202417; chi d4o Công doan Viên chüc tinh và Công tloan câc Khu Công nghiÇp tinh
tô chric dai hôi nhiÇm kÿ 2019-2023; tông két 5 nàm phong trào thi ilua CCB
guong mâu giai doan 2014-2019; tô chûc t6t câc hopt dQng cüa h§i, doan ttré nhu:
Phiên chg công nhân, Chién dich Thanh niên tinh nguyÇn hè, Lê hQi Xuân hèng ...

16 MTTQ tinh chü trt ptr6i hqp vôi HQi Nông dân tinh tô chüc phàn biÇn xa hôi d6i v6i dy ttrào Ké holch chuyên tlôi
co câu cây trông trên dât trông hia cüa tinh Hà Nam, giai doan 20 1 9 - 2020. HOi CCB tlnh giâm sât dôi v6i UBND
huyÇn Lÿ Nhân vè thUc hiên công tâc tuyén chgn và g9i công dân nhfp ngü nàm 2019. Hôi LHPN tlnh giâm sât viêc
thuc hiên chlnh sâch phâp luflt vè Bào hiêm xa nqi A6i v6i lao itQng nü huông luong huu theo Khoàn 3, Dièu 54
Luft Bào hiêm xâ h§i trên tlia bàn huyÇn Kim Bàng.

'7Câpcosùcô ll6/ll6xâ,phuongthitântôchücxong.CâphuyÇn:cÂ2l6tlonvitôchücDpih§i@hùLÿ,ThanhLiêm)
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euan tâm phâr triên doàn viên, hôi viên môi gàn vôi viÇc xây {mg, cgng .O tô

chüc hQi, tÏoan thé18.

II- LÂNH DAO PHÂT TRIÉN KII\H rÉ, vÀN nÔ4. - xÂ HOI

1- Két qü thqtc hiQn mfu sé chi tiêu chüyéu

0 fônesan phâm trong tïnh (giâ SS2010) uôc d4t 19.462,7 $ dàng, tàng

17,30Â so vôi cùng kÿ.

r2l GRDP binh quân dàu nguài (giâ hiên hanh) uôc d1t 29,2 triêu dông,

bàng 47 ,02 % ké hopch nàm, tàng 8,lYo so vôi cung §.
(3) Co câu kinh té: Nông, lâm nghiÇp, thüy sân 10%, Công nghiêp - xây

dWrg 630/0, Dlch vV27Yo.

(4) Giâtri sân *,rât ,ông, lâm nghiÇp, thüy san (giâ SS2010) uÔc ô4t 4.336,9

tÿ dèng, bà"g 54,2Yo ké ho4ch nàm, tâng l,\Yo so vôi cùng §.
(5) Chi s6 sân *uât côr,g nghiêp tâng l3,2Yo so vôi cùng lcÿ. Tinh theo giâ ri

san xuât Giâ SS20l0), uôc dpt 48.220,2tÿ dông, tângl7,3Yo so vôi cùng §.
(6) Thucân dôi ngân sâch Nhà nuôc uôc dpt 4.376 tÿ dàng, tâng23% so vôi

cùng kÿ và dqt 57% dU toan Trung uûT1g giao, 56% dV toan dia phuong.

(7) Kim ngpch *uât khâ, uôc d4t 1.478 ûiÇu USD, bàtg 5g,l2o/o ké hoach

nàm, tâng22ot'o so vôi cùng kÿ.

$) T6ng müc hàng hoâ bân lé và doanh thu dich vr,r uôc d1t 12.245,7 tÿ
dông, bàrg 48,4Yo ké ho4ch nàm, tâng l3,9Yo so vôi cung §.

e) Të;ngvôn clàu tu phât trién thu hüt uôc dpt 18.500 tÿ dàng Qrong ttô vén
cîàu tu thqc hiQn 15.601,6 ÿ dànà, bàng 46,25yo ké hopch nàm, tàng5,7Yo so vôi
cùng kÿ.

(10) Tÿ lç hq nghèo giâm côn2,7lYo, giâm O,OTYI so vôi cu6i nàm 2018.

(1 l) Tÿ 1Ç râc thâi dô thi dusc thu gom dqt 1000 , trong d6 xu lÿ 100%. Tÿ le nâc

thâi nông thôn dugc thu gom gïyo,tong dô xu lÿ 83%.

z-Phât tuiên kinh té
a- Sàn *uôt nôrg nghiQp - xây d.+mg nông thôn môi
Trông trgt d4t két quâ tich cuc, vp tIông 2018-2019, thôi tiét thuan lgi nên

nang suât, sâ,n tuqng mQt sô lopi cây trông tàng so vôi cùng §te. Lüa xuân diÇn
tich gieo cây dAt3l.O77,6 ha bàng l0I% ké ho4ch, nàng suât d4t 66,6 t4/ha, giàm
0,6 tqlha so vrii cùng §.

T4p trung xây dpg Ké ho4ch chuyên dôi co câu cây trông trên dât tông lüa
tinh Hà Nam giai dopn 2019-2020, Ké hopch thành lQp môi hçrp tâc xâ it thanh
viên thuQc linh vpc nông nghiÇp nâm 2019. Tiép tqc thpc hiÇn chü truong tich tp
ruQng dât câc, chuong trinh, dè ân phât triên nông nghiÇp công nghÇ cao.

'8 06 thang dàu nam 2019, toàn ttntr tét æp md 2.131 ttoàn viên, thàDh l§p môi 19 công doàn co sq Doàn fN Ét nAp

duqc 7227 doàn viên môi, phât triên dugc 04 tô chric ttoàn; HQi Phg ntÏ két n3p tfuqc 705 h§i viên...

'' Ngô nang suât 52,5 tqlha, tàng 3,7 tqlha, sàn lugng 15.089 tân, tang 24|%;khoai lang nang süt û4t 119,5 t4th4
tàng 9,5 talha, sân luqng 3.630 tân, tang 2l,lo/o;ttflu tuong nang suât B,2flh4tàng l,l taltra, sfu lugng 683 târu te"g
120,40/o
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. Chü treng phât triên chàn nuôi bô süa, bô sinh sâ,n, bè ttrit2o, chàn nuôi gia
càm dugc duy tri, chàn nuôi lgn gëp nhièu khô khàn do Dlch ta lqï Châu Phiil.
Trién khai xây dung oè an xây dpg co sô an toàm dich bênh, vùng an toan dich
bênh Aôi vOi chàn nuôi lgn thit, Dè an chàn nuôi lqn thit cung câp chà nhà mây ché
bién Masan giai do4n 2}lg-2020; dè ân xày dWrg mô hinh Aiern-nuôi câ theo công
nghç "sông t grg ao". Tiép erc chi d4o câc dia phuong, doanh nghiêp thuc hiên
mô hinh liên két 4 nhà trong cung ümg thüc àn chàn nuôiz.

chuong trinh xây dlmg nông thôn môi tiép tpc dugc dây manh, tgp trung thyc
hiÇn câc Chuong trixh, pè rm phât fién stur xuât, nâng cao dü sting 

"g"t 
i dân. Chi

iTao trién knai dè ân xày dung xâ nông thôn moi kiêu mâu tinh HÀ Nam giai doan
2018-2020, dôn dtic huyÇn Lÿ Nhân và Binh Lpc dây manh xây dpg nông thôn
môi dé hoan thành trong nâm 2019.

b- Sàn *uât công nghiçp:

Chi sô san xuât công nghiÇp tàngl3,2Yo so voi cùng kÿ nàm 2018. Hàu hét
câc sân pham công nghiÇp chü yéu dèu tàng, trong d6 môt st5 san phâm tàng cao23.

Tpp trung thâo gô khô khàn, vudrng mâc cho doantr nghiÇp, duy tri nghiêm 10 cam
két cüa tinh voi nhà «Iàu tu, tpo dièu kiÇn cho doanh nghiÇp ctàu tu và phât triên sân

xuât, kinh doanh.

Thu hüt dàu tu dugc quan tâm thgc hiên. Tinh dén ngày OLl7l2Ol9, dâ thu
hüt dugc 54 dU an dàu fi Q7 dç ân FDI và 27 ùr dn trong nuéc) voi tông v6n
dàng kÿ dàu tu 226 triÇu USD và 2.515,9 ty dàng; dièu chinh,tàng,,gi"T v6n dàu

tu cho 27 dV én (12 dr dn FDI và 15 dtr dn trong nuôc) voi tông viin dàu tu tàng
21,1 triÇu USD và 1.487,3 tÿ dàng; Lüy ké, trên dia bàn tinh c6 901 dg ân dàu tu
côn hiÇu Wc (270 dtr dn FDI và 63t dtr dn trong nuôc) vôi viSn dàng kÿ 3.031,8

triÇu USD và 109.688,2tÿ dèng.

6 thring dàu nàm 2019, toan tinh cô 340 doanh nehiêp thành lfp môi, vôi
tông vôn dàng kt 16.294 tÿ dàng, 152 doantr nghiÇp güi thông bâo tpm ngtmg ho4t

dông, 29 doanh nghiÇp giâi thé.

c- Thuong mqi, dich vq, du lich:
Tông müc ban lê hang hoâ và doanh thu dich 4r tiêu dung xâ hQi uôc dpt

12.245,7 tÿ clông, tàng l3,gyo so cùng kÿ. Xuât khâu tàng cao; Giâ tri kim ng4ch

xuât khâu uôc dpt 1.478 triêu USD, tàng 22oÂ so vôi cùng §.

20 Dén hét thâng612019, dàn bô süa uûc dqt3.397 con, tâng 9.3 o/o so vôi cùng § và ttat Se,eNké hoAch; sfur lugng
süa tuoi uôc dgt S.+t t tân ô4t 48,5oÂké hoech nàm; ttàn bô sinh sân, bô thit c6 m[t thuùng xuyên d3t 27.600 con d4t

86,25yoso vôi ké ho4ch, trong tlô s6 UC UO thit chât lugng cao uôc tl4t 2.032 conbàng 50,8% ké hoçch nam.

2r 
oénngày 3/7/2019. tông sô lqn mâc bênh Dich tà lqn Châu Phi tlâ tiêu hüy 102.391 con cüa 7.436h|chàn nuôi t4i

607 thôn thu§c I l0 phuôrng xâ, thi tân
2,Tir dàu nàm, toàn tlnh c6 03 doanh nghiÇp tham gia liên két cung img Zgg tân thrîc àn chàn nuôi cho 1.287 hO d&r
23 X" gânmây tàng 41,8o/o,dây dông câc lo4i l8%, thüc àn chàn nuôi 15,47o, quàn ao may sân tÂng3,\Yo,dÇt vài sqi
62,60/o...
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Câc ngà,nh dich vu tiép flrc phât triên, co bân dâp tmg dugc yêu càu san xuât
và tiêu dùng cüa nhân dàn20. Hopt dqng du lich clat két quâ t6t, 6 thrlng dàu nàm cô
khoang 1,62 triêu lugt khâch vè dfa ban tïnh (trong tlô: 58.800 luqt khdch quéc té),

doanlr thu du lich uôc dqt370 fÿ dông, gâp 1,97 Èn so voi cùng kÿ.Chi dgo câc
ngân hàrg, tô chüc tin dpng trên dla ban thUc hiÇn nghiêm câc chinh sâch, quy dinh
cüa Trung ucrng, hô trq thâo gô kh6 khàn cho ho4t dÇng san xu'.it kinh doanh, trong
dô quan tâm dén nguùi chàn nuôi lgn bi ânh huong do dich bÇnh'.

Tiép tpc tqo câc dièu kiên thu4n lqi dé thu hüt dàu tu, dôn dôc hoan thiên thü
tpc, dây nhanh tién dô dàu tu câc dy rân trgng diêm trong tlnh v.uc ttruong m4i, dich

W; chi dpo, dôn diSc tién dô dU rân Khu du lich Tam Chirc ilâm bâo tiSt câc ctièu

kiÇn tô chüc thanh công Dpi lê Phêt dan Liên hçrp qutic Vesak 2}lg t?i tirù. Dua
vào ho4t clông khu khâm bênh Bgnh viÇn B4ch Mai - co sô II.

d- Tài nguyên - môi truàng:
Tàng cucmg công tâc quân lÿ nhà nuôc trong linh v.uc dât dai, khoiâng sân,

môi truùng thgc hiÇn câc mpc tiêu phât triên bèn vûmg cüa tinh26. Tiép tpc chi ctpo

rà soât, xü tÿ câc tèn t4i, vi pham trong thgc hiÇn Ké hopch 566/KH-LBND, Két
luàn 47 -l{LlTIJ. Xày dwng và triên knai Ké ho4ch <Iinh giâ dât cu thê nàm 2019; rà
soât dièu chinh, bô sung danh mpc dy an thu trèi Aât, dp ân chuyên mgc dich sü
dung duôi 10 ha dât trông lira nàm 2}lg. Tô chüc so két 02nâmthyc hiÇn Oè ren

giâm thiêu ô nhiêm môi truôrng khu v.uc phfa Tây sông Dây dia ban câc huyÇn

Thanh Liêm, Kim Bang.

e- Dàu u - xây d+mg; phdt trién dô thi:
Eây m4nh quân lÿ trong lTnh vuc xây dpg co bân và tr4t tU dô tlü; quan lÿ

quy ho4ch; qufui lÿ chât lugng, tién dq câc công trinh, dU an. Dôn iL5c itây nhanh

tién iIô GPMB, thi công, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm là câc dg rln ho.ng diêm:
Khu du lich Tam Chüc, dg ân phât triên dô thi thanh pnô nnt Lÿ sù dung vôr, vay
WB, Khu công nghiÇp Dàng Vàn III, câc dg ân giao thông trên dia ban tinh...

Tông t<hOi luqng thgc hiÇn câc dg ân sü dpng vôn dàu tu công do tinh quan

1ÿ 6 thang ilàu nàm uôc d4t 144,4 tÿ dèng; tông sô vôn cTâ giâi ngân: 440,34 ty
clàng. Tông vôn ctàu tu phât triên hên dia ban uôc d4t 18.500 tÿ itàng, tàng 5,7%o so

vôi cùng ky, bàog 46,25yo ké hoach nàm.

f- Thu, chi ngôn sdch:

Thu cân drSi ngân sâch Nhà nuôc uôc dpt 4.552 tÿ dèng, tâng27,8% so voi
cùng kÿ (trong dô thu nçi dia dqt 3.712 ü dàng, thu thué *rât nhqp khiiu dqt 840

2a 
Tôrrg sô thue bao diÇn tho4i tlén quÿ I tlqt 886.000, bârg 99,55%ké ho4ch nàm, nâng sô tnuê bao blnh quân tlat ty

lÇ 108,05 thuê bao/l00aan. S6 thuê bao ADSL tIAt tÿ lê l2,l3ll}O dân, tàng lg,3lyo so vûi cùng § và bàng 9/2,27o/o

ké hoech nam.
25 

Dén 3lÆf2}i-9, huy tl§ng vôn tin dpng tàng 20,6%, tông du ng tin dgng târg 14,60/o so v6i cùng kÿ 2018; tÿ lê nS

*âu chiém O,98olo/tông du ng.
26 fiérhành tharù ta viÇc châp hành phâp luflt Aât Aai trong quân ty aât Aai và viÇc thuc hiên câc thù qrc hành chlntr

vè aât Cai tei LIBND thành ph6 Phù Lÿ, huyÇn Binh Lpc và huyÇn Duy Tiên; thanh ta üÇc chiâp hành phâp lu$t vè bào
vê môi truùng Côi vOi 08 co sô san xuât kinh doanh.
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ÿ dông). Môt sô khoan thu tàng cao so vôi cùng §27. Tông chi ngân sâch uôc d4t

4.354,5 tÿ dèng; trong «16 chi cân ttôi 3.705 tÿ dông, tâng 19% so voi cùng ky. Co
ban dâm bâo câc khoan chi theo dy toan dàu nàm, it+c biêt uu tiên nguàn chi luong
và câc ché aq chinh sâch.

2- Vùn hod - xd hQi

Tô chric ttit câc hopt clQng vàn hoâ, thông tin, thé dpc thê thao phgc vU nhiÇm

vq chinh fi cüa tinh và nhu càu huong thg cüa nhân dân, tgng tâm là tuyên tn yà
câc hopt clqng mtmg Eâng, mùmg Xuân Kÿ Hqr và câc lê hQi tnryèn thiSng, dëc biêt là
tê rcrai hgi chùa Tam Chüc tan Aàu dên dugc tô chüc bâo dâm thiét thUc, hiêu quâ và
tpo không khi phân khoi trong nhân dân. Phong trào thé duc thê thao quà chr:ng 6

th,âng ilâu nàm 2}lg duo. c dây mqnh, trQng tâm huong vè co sô.

ThUc hiÇn hiêu quâ công tac phông, 
"hông 

dich bênh, không dé xây ra dch
bênh lon trên <fia ban. Tàng cucmg thanh, kiém tra vÇ sinh môi tuhg, vê sinh an toàn
thgc phâm. Cung c6, nâng cao chât luçmg lôâm chüa bÇnh ü câc bênh viÇn tuyén
tinh, huyÇn; triên k*rai <tè ân t.u chü, t.u chiu trâch nhiêm vè ttrgc hiên nhiÇm 4r, tô
chric bQ mây, nhân sg và tai chinh cüa BÇnh viÇn Mât, Bênh viÇn Ea khoa finh glai
doen 2019-2020; Chi dpo nâng cao chât luçmg hogt d§ng ct:r. cârc xâ det chuân auôc. À .l
gla ve y æ.

ThUc hiÇn tôt nhiêm vp nàm hqc 2018- 2019. Chât lugng giâo dpc müi nhgn
tiép tpc dugc giü vüng và nâng cao, thi hgc sinh giôi Quôc gia lop 12 dqttét qua

hâ'*, déc biêt tinh c6 02 hgc sinh dugc chgn tham dg Olympic Vft lÿ Châu Â nàm
2}lg, két quâ dat 0l huy chuong dàng và 01 bà"g khen (giâi khuyén khich). Eây
manh xây dpg ûuèmg chuân Quôc giu". Chuân b[ và 6 chüc t6t câc cho § thi tuyên
sinh vào lorp 10 TI{PT chuyên, d?i trà và ky thi T[{PT Qutic gia theo chi d?o cüa BQ

Giâo d1rc và Dào t4o.

Quan tâm thgc hiÇn tôt chinh sâch xâ hÇi'o. Rà soât câc dôi üqng nguü co
công vqi câch nflrg, nguoi nghèo cô nhu càu vè nhà ô, xây d1mg ké hoach hoan
thanh hô tq vè nna ô cho nguài cô công vôi câch mflrg, nguoi nghèo tong nàm
2019. Tiép tpc quan tâm giâi q.ryét viÇc là,rn, ôn dinh dü sting nguoi lao dQng, tich
cgc thgc hiÇn Chuong trinh grâm nghèo bèn vüng. 6 thâng dâu nàm z}lg,grâi qrÉ
viêc làrn moi cho ll.O26lao dQng, trong d6 xuât khâu lao ctQng 458 nguùi.

m- LÂr\H Dâo cÔNc rÂc euôc pHôNc, AN NrNH, NQr crriNrr
Tinh hinh an ninh chinh tri, trêt tU an toàur xâ hQi co ban ôn dinh, lrtrông dê

xây racâc vg viÇc phüc tpp. Thgc hiÇn nghiêm tuc, hiÇu quâ dgt cao diém tân công,

2' 
Thré thu câp quyèn khai thâc khoang sàn (tdng 40%o); thu hr khu v.uc v6n ttàu tu nuôc ngoài (tdng 31fi, thu tù

khu qrc ngoài qu6c doanh ((27%); thu thué bâo vÇ môi truôrng (tüng 39%)...

2t 49174h9c sinh du thi tlat giâi, gôm 0l giài Nhât, t2 giàiNht, 14 giài Ba, 22 giàiKhuyén Kh{ch.
2' Dén nay, toàn ttnh cô 348/37 8 truùng tlat chuân QG, ttpt ü lê g2%; târrg 29 tuùng so vôi cùng lÿ 20 I I .

30 
Trong dip Tét Kÿ Hgi, dâ tô chüc t{ng quà nguùi cô công, nguùi nghèo, nguoi cao tuôi. fông giâ tri quà rlnt

38.157,1 triÇu ttông. Trong dô: quà cüa Chü tlch nuôc üi giâ6.056tiÇu dông quà cüa UBND thh trigiâ 15.917 tiÇu
ttông, quà cùa UBND câc huyÇn, thành ph6 tri giâ 9.170,9 tiÇu dèng, quà cua câc xâ, phutng fti Él üi giÉ 1.674'3 Eieu
dông quà cùa câc Hôi ttoàn thê, tô chrlc, doanh nghiÇp, câ nhân tri gié 5.338,9 triÇu ttông.
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t naptQi ph4m, clâm bâo an ninhtr?tt.u câc dp lê, tét, nfrât nphuong an tÏâm bâo
an ninh tr4t t.u phUc vU Eai lê Vesak Liên Hçp Quiic nàm 2019; bâo vÇ tuyÇt dôi
an toàn Doan câc clàng chf Lânh d4o Eang, Nhà nuôc vè tham và làm viÇc tai tinh.
Nâm châc tinh hinh, quân lÿ ch4t chë, dâu tranh ngàn ch{n không dê câc dôi
tuqng phân dông, chting dOi chinh tri trên tlfa bàn tién hanh câc ho4t tlQng phüc
tpp. Công tac dâu tranh phông ch6ng tQi phpm, dâm bâo tât tg an toà,n xâ hQi duo. c
trién khai tlông bQ, cô hiêu quâ, tinh hinh tQi pham và vi pham phâp luft co ban
dugc kièm ché, tai n4n giao thông giâm so voi cùng kÿ".

Công tâc quân sg, qu6c phông dla phuong dugc triên khai tich cgc, hoan
thanh toan diÇn câc nhiÇm vU dè ra. Tô chüc tpp huân LuQt Quôc phông. Công tric
giâo {rc qu6c phông toàn dân, Uôi auo'ng kién thirc qutic phông - an ninh tiép tgc
dugc riên khai hiÇu quâ32. Hoàn thanh giao, nhân quân nàm 2019 dâm bâo công
khai, an toàn, dl.n g luQt33. Tich cuc triên khai dàu tu xây dpg ttré æ" quân sg kùu
v.uc phông thü tinh3a; thuc hiÇn tiit chinh sâch hQu phuong quân d§i". Duy tri thgc
hiÇn nghiêm ché dQ tryc sân sàng chién dâu, bô trf lyc luqng ptrôi hçrp công tâc
dâm bâo an ninh trflt ty Eai lê Vesak Liên Hqp Quôc nàm 2019.

Công tâc dièu ffa, truy tô, xét xri, thi hành rln cüa câc co quan tô tçng tlâm
bâo dring quy dinh cüa phâp luât, không dé xây ra oan sai, sôt lgt t§i phern. Công
tâc phông, ch6ng tham nhüng, thgc hành tiét kiÇm, chiSng Hng phi duo. c lânh d4o,
chi d4o và trién khai thyc hiÇn nghiêm tuc. Tflp trung chi dpo làm tôt công tâc
thanh tra, tiép công dân và giâi quyét don thu khiéu npi, tô c'âo36.

IV. DÂNH GIÂ CHUNG
6 théngdàu nàm, Ban Châp hành, Ban Thuôrng vp Tinh üy dâ tap trung lânh

d4o, chi tlpo quyét Hêt viÇc thyc hiÇn câc nhiÇm vu chinh tri cüa tinh, kinh té - xâ
hQi duy tri ti5c dQ tàng truong khâ cao so vôi cùng ky. Vtu hoâ xâ hQi cô nhièu
hopt clQng sôi nôi; d[c biÇt là viÇc phôi hçrp tô chüc thanh công, an toàn tuyÇt rtôi
Dai lê Phât dan Vesak Liên Hçrp qu6c 2Ol9 diên ra t4i chùa Tam Chüc, Kim Bang
vào thang 5l2}l9 dâ dé lai nhüng ân tuqng tôt ilçp aôi vOi ban bè quôc té và du
khâch th4p phrronB, t?o tièn dè, dâu ân quan trgng aê tinfr fiép tpc quang bâ, phât
trién kinh té, nhât là phât triên thuong mqi, dich vç, du l[ch, thu hüt sg quan tâm
cüa nhà dàu tu trong và ngoài tinh. Chinh sâch an sinh xâ hôi duo. c triên t<trai kip

'r Tai n4n, va ch4m giao thông xày ra65 vU (giàm 06 vU = 8,45%o so vôi cùng kÿ), hêu quà làm 44 nguü cnét 6iam
06 nguùi = l2o/o so vti cùng ky), bi thuong 28 nguùi (giâm 13 nguü = 3l,7yo so vôi cr\ng kÿ).
t2 Cit lzcân b0 ttruôc dôi tuqng 2 tham gia Uôi auang kién thric QP-AN @i Truùng Quân sg Quân ktru 3; tô chrlc 03

lôp cho 352 dông chi cân Uq Aôi tuSng 4; giâo dpc ruyèn thông cho 3.571 nam công dân sân sàng nhsp ngü; giâo
dUc QP-AN cho3l.47l hgc sinh, sinh viên.
3r Bàn giao 1.400 công dân nhflp ngü (trong dô tinh tlQ tl4i hqc, cao tlàng, TCN tlAt ll,zyù,ifàngkÿ nghla vp Èn
tlàu cho 5.433 nam công dân AU tZ tuôi.
ra Xây dgng Cgm kh.o Hâu cân - Kÿ thu$t, tluùng hàm câp tinh và thành pn6 fnri Lÿ; dièu chlnh quy hoçch Càn cü
hflu phuong 2 theo két luân cùa Ban Thuùng vU TIrù ùy bâo câo BQ Qu6c phông, Quân ltru III...
" Tiép nhân 1.072 quân nhân hoàn thành nghÏa vg quân sg tô vè dia phuong, tô chüc huông nghiÇp và ttàng §
biên ché vào câc tton vi dg bi ttQng viên theo quy dinh.

'ÉToàn'tlnh rong 6 rhâng dàu nàm dâ tiép2.359lugt nguùi, tiép nhân 1.082 ttsn ttru, grài quyét ltnA vu viêc tlet
8l,6Yo; triên khai 163 cuQc thanh tr-4 kiêm ra tong linh 4rc hành chlnh và chuyên ngành d6i vôi 1.009 tô chüc, cé
nhân, qua thanh tra ctâ klp thùi phât hiÇn gt t tô chric, câ nhân c6 sai ph4m và &I chl tleo khÉc phgc câc thiéu s6t, sai
ph4m, thu nQp ngân sâch nhà nuûc là 1.869 triÇu dông.
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thùi, thiét thgc, itüng itôi tuqng. An ninh chinh tri, trft tU an toàrn xâ-hQi duqc giü
- -. . I

vrmg, oor song nhfu dân ôn dinh. Công tâc xày d1mg Dfurg, cüng c6, tinh ggn bO

mity cûahÇ thông chinh tr! clugc tpp trung thUc hiên cô hiÇu quâ. Công tâc lânh ilao

xay dyng chinh q.ryèr, Mët trân T6 quôc và câc doan tfrê tiép tgc c6 nhièu aôi mOi.

VrÇc AâV manfr thyc hiÇn Chi thi 05 cüa BO Chinh tri vè hqc tâp và làm theo tu
tu*rg, àgo düc, phong câch Hà Chi Minh gÉn v6i thlrc hiÇn Nghi quyét T*g
uong 4 (khôa Xi1 vè xây dpg, chinh dôn Dang dà tâc ilông tich cgc itén két quâ

thUc hiên nhiÇm vu chfnh tr! cüa ttmg clia phuong, co quan, don v!.
* Tuy nhiên trong tdnh tlgo, chi ttgo, fiién khai thgc hiQn nhiQm vy vân

càn mQt sé mft àn @i, hgn ché:

- Chât luqng, hiÇu quâ công tâc lânh dpo, chi d4o quan triet, triên kùai, sq
tông két met s6 Chi thi, Nehi quyét cüa Trung uong, cüa tinh ô môt sO câp üy, tô
chüc ttang chua thgc sy clâp img yêu càu dè ra.

- ViÇc tô chüc thgc hiÇn Chuong trinh hành tlông thUc hiên Nghi quyét

Trung uong 6,7 vè sâp *ép tinh giân tô chrîc bQ mây và can bô c6 nQi dung cèn

chua dâm bâo yêu càu, tién dô dè ra; thuc hiên co ché, chinh sâch dôi voi cân bô

sau khi thuc hiÇn sâp *ép bQ mây côn cô vuông mâc.

- ViÇc lya chgn nQi dung dàng § làm theo, xây dpg mô hinh diêm thgc
hiên Chi thi 05 ô mQt 16 tiu phucrng, don vi côn chua bâm sât, gÉn voi üêc gâi
quÉ nhüng vân aè nôi c9m, büc xûc mà nhân dân quan tâm.

- Chât lugng môt s(5 cuQc kiém fra, giâm sât ô câp co sô chua phât huy tOt tac
dUng phông ngira; viêc dôn dôc thUc hiên két luQn sau kiêm fia, giâtn sât hiÇu quâ

chua cao.

- ViÇc trién khai thgc hiên "Nàm dân v4n chinh quyèn" 2Ol9 ô mQt s6 co
quan hanh chinh Nhà nuôc côn chfm.

- San xuât nông nghiêp g[p nhièu khô khàn do Dich tâ lçrn Châu Phi; môt s6

chucrng trinh, Aè an phât triên sân xuât nông nghiÇp triên khai ch4m, không d4t
yêu càu ké hoach dè ra.

- Hiêu quâ công tâc câi câch hanh chinh chua dap ,mg yêu câu; két quâ xép
hang câi câch htuh chinh (PAR Index), nàng lUc cæh tranh (PCI), chi sô hiÇu quâ
quan ri và hành chinh công (PAPI) cüa tinh châm duo. c câi thiÇn.

- Chât lugng, sô luqng dich ru, co sô lrru ûri, nguà, nhân lUc du lich phgc vg
phât fiên kinh té du [ch cüa tinh càn thiéu, chua clâp tmg duo. c yêu càu.

- Công tâc giâi phông mAt bturg, thi công mQt sô dU ân côn khô khàn; tién dQ

dàu tu nhièu dU an treng diém cüa tinh càn ch4m, chua itâp rmg câc yêu càu dflt ra.

- Quân lÿ nhà nuôc trên môt sô tintr Wc (quy hoqch, ctât dai, khodng sàn,

môt truàng, xû lÿ xe quâ tâi tr7ng...) c6 màt côn hqn ché, chêm dugc câi thiÇn;
viÇc giâi quyét nhüng vân ilè tàn tpi gây büc xüc trong nhân dân c6 lüc cô noi côn
chua kip thùi, hiÇu quâ thâp.

- Công tac phôi hçrp, dôn dôc giâi quyét mQt sô v.u viÇc khiéu n4i, tô câo chua
hiÇu qua, thü gian giai quyét côn dê kéo dài, nây sinh phric tap; viÇc nÉm tinh hinh và
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a_igiai quyêt mQt sô vp viÇc tôn giâo côn chua ki.p thoi. Công tâcbàa vÇ bi m4t nhà nuôc
ô mQt sô co guffi, don v! chua du-o. c chü trgng dung müc.

* Ngrq,ên nhûn cûa nhfrng ûn 4i, hgn ché
- Nguyên nhân chù quan
+ Tinh chü dÇng, trâch nhiÇm, quyét liêt cüa môt sti câp ùy, chfnh quyèn và

nguoi dtme dàu ô mQt sti co quan, clon v! chua dugc phât huy tôt; viÇc dôn d6c,
kiêm tra, giâm sât thgc hiÇn nhiêffi vp, chirc trâch cüa can bÇ, dang viên côn chua
thuôrng xuyên, kiên quyét.

+ Tinh quyét liÇt trong tô chüc thUc hiên mqt s6 chuong tinh, aè rln, tét
lufn cùa Ban llhuong vp Tinh üy côn h4n ché, hiÇu quâ chua cao.

+ Công tac tham muu, phOi hçp giüa câc câp, câc ngành, dia phuong, don vi
trong tô chrîc trién khai thgc hiên mqt sii nt içm vp, chù truong côn h4n ché.

+ ViÇc thgc hiÇn cài câch hành chinh ô câc co quan, dla phuong, dorn v[ hiÇu
quâ không dàng dèu; viÇc châp hanh ky luât, § cuong hanh chinh ô môt s6 noi chua
nghiêm. Nàng luc, trinh d§, trâch nhiçm cüa m§t bô phan cân bQ, công chüc côn
chua dâp tmg yêu càu cüa nhiÇm 4r trong tinh hinh môi.

- Nguyên nhôn khdch quan

- Câc vàn bân quy dinh, huông dân cüa Trung uong vè thgc hiÇn sâp xép,
tinh ggn bÇ mây, tinh giân biên ché côn chua chua c6 sp thting nhât, dàng bQ, chua
cap nhat dièu chinh, bô sung kip thôi nên kh6 khàn trong quâ üinh tô chüc thgc
hiÇn, nhât 1à vè co ché, chinh sâch dôi vôi cân ba dôi du sau sâp xép.

- Nhân thüc cüa mQt sô câp üy, tô chüc dâng, dâng viên và crân bq làm công
tâc kiêm ffa trong viêc thgc hiên nhiêm W kiêm ffa, giâm sât cô noi, c6 lüc chua
ctày dü, chua dâp rmg yêu càu.

- Nguàn vôn ngân sâch nhà nuôc hô trq dàu tu phât triên kh6 kààn; anh
huong cüa dich bÇnh,... tâc dQng lcvn dén san xuât nông nghiêp.

PHÂN TMJ NAI
NrrrEM vu, crÂr pHÂp rRQNG rÂu cÔNc rÂc

6 THANG CUÔI NÀIvT 2OI9

6 thang rrôi ,à* 2}lg, bên cpnh nhüTrg thuân lqi là co bân nhrmg dU bâo

cüng côn không it kh6 khàn: tinh hinh thùi tiét, dich bÇnh tiép tpc c6 nhièu diên
bién phric t4p, bât thuèrng; câc thé lyc thù dich, phan dông tiép Qc lqi dpng tinh
hinh dê kich dQng nhân dân. Bên c?nh d6, viÇc quan triÇt, triên khai thgc hiÇn Chi
thi .ô 35-CTÆ\l'vè d4i hQi tlang câc câp tién toi Eei hQi ilai biêu toan qu6c mn Urtr

XIII cüa Dang dugc xâc dinh là m§t dE sinh ho4t chinh fi sâu rgng tong toàn Dâng,

c6 térc dông lon dén ffi tuong, tâm tu cüa ciln bQ, dang viên. Do vfy, Ban Châp hành,

Ban Thuèrng w Tinh üy yêu càu câc câp uÿ dang, chinh quyèn ü tinh dén co sô

tQp trung lânh dpo, chi d4o, thyc hiÇn trSt mqt si5 ntriêm vg, giài phâp ûeng tâm sau:
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I- Tiép tgc quân triÇt, triên khai thuc hiên câc chü truong, Nghi quyét, Chi
thi cüa Trung uong dé cu thé hoâ, tfp trung lânh d4o, chi d4o toan diên câc nhiÇm

vp chfnh tri cüa Eang bô dê hoàn thanh t6t câc chucrng trinh, ké ho4ch nàm 2019

dâ dè ra, phân ilâu hoan thành thÉng lgi câc chi tiêu, nhiêm vg cüa Nghi quyét Opi

hqi Dang bô tinh tan tnt XIX gàn vôi viÇc quan triêt, triên khai nghiêm tuc Chi thi
rô SS-CinW, ngày 3ll5l2}lg cüa BQ Chinh vè dai hQi dang bô câc câp tién toi
Dei hôi dai biêu toan qu6c làn thri XIII cüa Eang.

II- Thgc hiÇn tlông bQ, hiÇu quâ câc nhiÇm vg xây dprg Dâng, xây dgng
hÇ th6ng chinh tri

t- Công tdc ttryên truyèn, gido dyc chïnh tri tu tuông: Làm ttit công trâc tuyên
- À t, I r , i

truyên câc sg kiên chfnh fi, hopt dqng ky niêm; kêt quâ 3 nàm thUc hiên Chi ttti 05

và 50 nàm thgc hiÇn Di chüc cüa Nguoi. Tâp trung chi d4o quan triÇt, triên khai, so

két, tông két câc chi thi, nghi quyét cüa Trung uffig, cüa tinh, tr9ng tâm là quân triêt,
triên khai thUc hiÇn Nghi quyét Trung usng 10, 11 khôa )üI cüa Dang. Nâng cao

chât luçrng công tâc nâm Uât tintr hinh, chü dQng, kip thü dinh hu«rng tu tuong, du
lu{n xâ hôi. Tô chirc tôt câc lôp bôi duông lÿ luan chinh tri, câp nhât kién thüc môi
cho cÏôi ngü cân bô chü ch6t câc câp.

2- Công tdc É chuc, cdn bô: Tham muu ban hành ké ho4ch, huong dân vè
tô chrîc dai hôi dang câc câptién tôi Dai hôi dai biêu toàur qu6c mn tfli )ilII cüa Dang
thanh lfp Ban Chi d4o, câc Tiêu ban phuc vu Dai hQi Dang bô tinh kJr6a )O( và câc
nQi dung liên quan dén công tâc chuân bi nhân sy cho Eai hôi d*g câc câp gÉn voi
thgc hiÇn cô hiÇu quâ Ngh! quyét Hôi nghi Trung uong 6,7 l<h6aXII vè sâp xép tô
chüc bQ mây và cân bô; công tâc kiÇn toàn, dièu d§ng, phân công, sâp *ép crân bô
và công tâcbâo vÇ chinh tri nôi bô. ThUc hiên tôt công tâc danh eiârl@1p thê, câ
nhân nâm 2019 và drânh giâ xép lopi cân bO lânh dpo, quân lÿ cuôi nhiÇm ky dai
hQi Dang bQ câc câp nhiÇm kÿ 2015-2020; dâm bâo câc chfnh sâch cân bQ.

3- Công tdc kiém ffa, gidm srir: Thgc hiÇn tôt Chuong trinh kiêm tra, giâm
sât nàm 2Ol9 theo ké hopch dâ dè ra. Tàng cuôrng công térc giânnsât thuèrng xuyên,
nâm châc tinh hinh ô co sô, kip thü phât hiÇn, kiêm tra tô chüc dang câp duoi và
tlang viên khi c6 dâu hiêu vi phem. Chri trgng kiêm l,u:a, giétm s6t viÇc khâc phgc,
thyc hiÇn câc két lufn sau kiêm lc";a; câc linh vgc dê xây ra vi phgm, tiêu cgc. TQp

trung giâi quyét kip thùi dcm thu khiéu npi, t6 câo tô chüc dâng, d*g viên (nêu c6)
không dé xây ra w viêc "büc xüc", "nôi cQm".

4- Công tdc ünvqn: Tiéph,rc thlrc hiÇn nghiêm tuc, cô hiÇu qua câc vàn ban cua
Trung o*g, cua tinh vè công tÂs dfuvfn, công üic tôn giâo. Dôn ct6c thUc hiên hiêu
qua'Î.tàm dân væ cüa chinh quyên" 2019;xây dpg ifiêm mô hinh "Chinh quyèn thân
thiÇn vi nhân dân phpc W" gÉn voi Hgc têp rà là,m theo tu tucmg, dao dric, phong «âch

Uè Ctri Minh. Tô chüc tôt chuong trinh dôi thoai giüa nguü durg da, ép uÿ, chinh
quyèn voi nhân dân tên dia ban.

5- Công tdc nQi chînh, cài cdch tu phép và PCTN: Triên khai Ké ho4ch rà soât
câc cuQc thanh tra hàu:h chinh, thanh tra chuyên ngành và viÇc thlrc hiÇn kién nghi
cüa Kiêm toan Nhà nuôc trên dia ban tinh ném 2018. Chi dpo so, tông két cac Chi



15

thi, Nghi quyét cüa Trung umg, cüa tinh, xây dpg câc bâo câo dinh §, bâo câo

chuyên dè, bâo câo dQt xuât vè công tâc nQi chinh, cài câchtu phâp và PCTN tlâm
bâo chât lugr,g, tién dQ clè ra. Tflp trung nâm chÉc tinh hinh, chi d4o xü lÿ rrtü'ng
vân aè phüc t4p, nhüng vU viÇc dugc du luqn xâ hôi quan tàm, câc vp viÇc, 4r rln
thuQc diÇn Thuôrng tryc Tinh uÿ theo dôi, chi d4o.

6- Ldnh tlqo công tâc chïnh quyènt Chuân bi tiit câc n§i durrg § hqp 9,10
cüa FIDND tinh. T4p trung tô chric thgc hiÇn Oè ren sâp nh$p câc xàtrên dia ban
tinh, giai do4n 2019-2021 dâm bâo ôn dinh tinh hinh. Tflp trung xây dlmg Quy
hopch tinh dén nàm 2030, dm nhin dén nàm 2050. TAp trung thpc hiçn câc nhiÇm
vç, giâi phâp khÉc phuc, nâng cao câc chi sti PCI, PAPI, PAR Index nhàm thyc
hiÇn câc muc tiêu dâ dè ra. Phtii hçrp vôi BQ Biên têp Tep chi CQng san Dang tô
chüc tôt H9i thâo vè chü truong tich tu, tâp trung ruông eât, Aôi môi hintr thüc tô

. a. ^chüc sân xuât nông nghiÇp ô Eông bàng Bàc bQ trong diêu kiÇn môi.

7- Ldnh dqo hoqt clçng cùa MTTQ và cdc tloàn thé chinh tr! xd hçt: Tô chric
té;t câc phong trào, cuQc vpn dÇng gân vôi thgc hiÇn hiÇu quâ ntriêm vU chinh tri
cüa dia phucrng. Tap trung chi ctpo tô chüc thanh công Dai hôi MTTQ tinh lân thû
XVI, nhiÇm lcÿ 2019-2024; Dai hQi HQi Liên hiÇp Thanh niên tinh Èn thri V,
nhiÇm ky 2019-202a. Tiép tpc trién khai thgc hiÇn c6 hiÇu quà ké ho4ch girâm sât,

phan biÇn xâ hQi nàm 2019; Ké hoach thUc hiên Oè an giâm sât ho4t dQng cüa câc

co quan nhà nuôc, tô chûc, can bQ, công chüc, viên chÉc nâm20L9. Chi d4o xây
dUng mô hinh khu dân cu kiéu mâu trong CuQc vpn dQng "Toàn dân tloan két xay
dUng nông thôn môi, dô thi vàn minh".

III- T$p trung lânh tl3o, chi tl4o thgc hiÇn câc mgc tiêu phât triôn kinh
.t - r ^.te - xa norta

l- Vê phdt triên nông nghiÇp, xây dçng nông thôn mü: Tfp trung hoan thanh
san xuât vg mùa trong khung thü vu; xù lÿ triÇt dê dich Tâ lqn Châu Phi tuên dia
bàn, tàng cuèrng câc giëi phâp phrlt tiên chàn nuôi thgc hiÇn câc mgc tiêu vè teng

truong nông nehiçp nâm 2019. Chü dqng phông chting thiên tai trong mùa mua bâo,

han ché dén mûc thâp nhât thiÇt hai cô thé xây ra. Tiép tpc tap trung tich tp ruOng

dât, dôn dôc dy an nông nghiÇp tmg dung công nghê cao. Triên ktrai Ké ho4ch

chuyên ctôi co câu cây trông trên dât tràng lüa tinh Hà Nam giai do4n 2019-2020.

Tiép tpc huy dQng, làng ghép câc nguôn lgc thgc hiÇn Chuong tinh xây
dwg nông thôn môi. Dây menh thpc hiÇn câc gîài phâp phât triên sfur xuât, nâng
cao thu nhêp, câi thiên ilùi s6ng nguùi dân. Phân <Iâu hét nàm 2019, toàn tinh cô

rcO% s6 xâ d4t chuân nông thôn môi, 02 huyÇn Lÿ Nhân, Binh LUc ttü ttièu kiÇn

trinh công rürân d4t chuân nông thôn môi nâm 2019. Tiép tUc triên khai Dè én xày
dUng xâ nông thôn môi kiêu mâu ünh Hà Nam giai cloqn 2018-2020.

2- Vè phât trién công nghiÇp: Nàrn châc tinh hinh, kip thü thâo gô kùô khtur,
, ! ' ,. r r r.A 4v r t 1 \ ,t \

vuông màc cho doanh nghiêp, nhât là doanh nghiÇp dàng § hoan thành clâu tu di vào

san xuât, cô sân pham trong nâm 2Ol9; kiên quyét xü lÿ cac d1r an kùông thpc hiÇn

tlung cam két dàu tu, dâ giahAn nhièu Hn nhtmg không thlrc hiÇn dè dâm bào sù dUng

d,ât tiét kiêm, hiÇu quâ; xem xét viÇc cÉt rnr clâi aau tu, châm dtrt chü truong, ttru hài
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aât dU an vi pham Luât Dàu tu, LuQt Oât Aai. Dây mpnh, nâng cao hiÇu quâ công tâc

xüc tién dàu tu, tô chric t6t câc hôi nghi xüc tién dàu tu tai Nhât Ban, Han Q"ô"
theo ké hoAch; tfp trung thu hüt câc doanh nehiêp FDI, doanh nghiêp lon trong
nuôc trong câc lînh vyc theo düng ctinh hucrng cüa tinh.

3- Vè phdt trién thuong msi, dich vq: Tiép tpc dôn dôc tién dÔ câc dU an

trgng diém cüa tinh vè thuong mpi, dich vg; tàng cuèrng ttru hüt, tao dièu kiÇn phât

triên câc ngàrnh thuong mpi, dich vp dâp img nhu càu cüa nhân dân và du khâch.

Thuèrng xuyên kiêm tra, kiém soât thi truùng, giâ câ hang h6a, trgng tâm là câc

mpt hàng thiét yéu, xri lÿ nghiêm truèmg hçrp vi phpm, dâm bâo quyèn lqi nguoi
tiêu dùng.

4- Vè tîàu tu, xry ùtng; phdt trtên dô thi: Huy tlông và sü dung hiÇu quâ câc

nguôn lgc cho dàu tu phât triên;tângcuèrng quan lÿ itàu tu trên «tia ban. Tâp tung
triên klrai thgc hiÇn và tàng cuùng quan lÿ ké ho4ch clàu tu công tmng han 2016-
2O2O dâm bâo tién clô, mgc tiêu dâ xâc clinh; rà soât, thâm dinh chü truong dàu tu
câc dy rin dàu fi công; trién khai xây dpg Ké hoech dàu tu công trung hgn giai
do?n 202l-2025 sau khi Luât Dàu tu công süa dôi cô hiêu Igc. Dôn d6c ctây nhanh

fién dô giâi ph6ng mët bàog, thi công, giâi ngân câc dg ân, trqng tâm 1à câc {r an
giao thông trgng diêm37, câc dg an hoàn thanh trong nâm 20L9. Tiép tpc thgc hiÇn

hiÇu quâ Chucrng trinh phât triên dô thi38; hoan thiÇn thü tpc trinh thanh lfp thi xâ
Duy Tiên; trién khai lAp Oè an xây dpg huyÇn Kim Bang thành thi xâ. Tfp trung
hoan thiên quy ho4ch, tàng cuôrng quan lÿ q,ry ho4ch, quân lÿ sü dUng dât d9c câc

tuyén duùng môi dàu tu xây dUng trên dia bàn tinh.
5- Vè thu ngân sdch: NÉm chÉc nguàn thu, dôi tuqng thu, ch6ng thât thu,

han ché ng dqng ngân sâch, dgc biÇt là câc khoân thu tu ho4t dQng sân xuât kinh
doanh cüa doanh nghiêp, lTnh vyc khai thâc khoring sân, kinh doanh xàng dàu;
phân dâu nàm z}lg,thu cân dôi ngân sâch dpt trên 8.600 tÿ dàng.

6- Vè quân tÿ khodng sân, tài nguyên, môi trtràng: Nâng cao hiÇu lgc, hiÇu
quâ quan lÿ nhà nuôc, nhât H trong lTnh vgc dât dai, khoâng sfur, môi truong. Tfp
trung thyc hiÇn câc giâi phâp dê giâi quyét cô hiÇu quâ vân dè xri lÿ râc thâi, chât
thài chàn nuôi, môi truùng khu, cum công nghiêp, dây nhanh tién «Iô thUc hiên Eè
ân giâm thiéu ô nhiêm môi trucmg Tây Eây; thgc hiÇn fét tuæ sô 113-KLfiJ,
ngày l9l3l20l9 cüa Ban Thuong v.u Tinh üy vê viêc tàng cuôrng quan lÿ quy
hopch, khai thâc khoang sân, sân *,rât, cné bién VLXD tpi huyÇn Kim Bang, Thanh
Liêm aê Uao vÇ canh quan môi truèrng, phât trién du lich, dich vu, thgc hiÇn mpc
tiêu phât triên bèn virng. Xây dpg câc ccy ché thu hüt dàu tu câc công trinh xü lÿ
nuôc thâi tpi câc CCN trên dia bàn tinh; dây nhanh tién iIQ hoàn thanh viÇc câp
GCNQSD dât nông nghiêp sau dôn Aôi, Aât tôn giâo.

" D,rèrg Tl, T3, tuyén duùng n6i ga Sao - Bâi Dinh, Khu du lich Tam Chüc, He târg Iftu y té chât lugng cao,
Khu Eai hgc Nam Cao...

$ triên khai lfp Quy ho4ch chung dô thi huyÇn ly Thanh Liêm.
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7- Vè vàn hôa - xd hQi: Tô chûc t6t ho4t dqng thông tin tuyên truyèn, vàn
hôa - thé thao chào mùmg câc ngày tê, ti, niÇm, sg kiÇn chinh tri lon cüa dât nuôc,
cüa tinh. Chuân bi tôt câc clièu kiÇn trién khai chuong trinh giâo dgc phô thOng

moi. Chü clông phông, ch6ng dich bênh, dëc biet h câc dich benh theo mùa; làm
ti5t công tâc dâm bâo vÇ sinh an toàur thgc phâm, an toà,n vÇ sinh lao dQng. Thgc
hiÇn kip thùi, düng dôi tuqng câc chinh sâch dâm bâo an sinh xâ hQi. Hoan thanh
Dè ân hô trq nhà ô cho nguùi cô công vôi câch m?ng, Oè rin hô trq nhà ô cho h8
nghèo trên dler bàn tinh.

S- Vè linh vrc nQi v1t: T$p trung dây manh công tâc cëti câch hành chfnh,
trqng tâm là thü tr,rc hành chinh; vên hành hiÇu quâ Trung tâm hanh chirù công và
bQ ph$n üép nhân và trâ két quâ câc huyÇn, thành phO. Oây m4nh thanh üa công

4r, tàng cuong § cucmg, § lu$t hành chinh, thuôrng xuyên kiêm tra viÇc tô chüc,
thpc hiÇn cüa câc co quan, ilon vi dâm bâo hiêu quâ, kip thoi chân chinh, nhâc nhô,
kùâc phuc rùimg bât câ.ap,han ché, giài quyét nhüng vucmg mâc,phât sintr

IV-Thyc hiÇn t6t câc nhiÇm vg qr6c phông an ninh, t4o môi truàmg ôn
tlinh phât triên kinh té - xâ hQi

Giü vürg an ninh chinh tr!, dâm bâo tr4t t.u an toàn xâ hQi. Chù dông phông
ngtra, dâu trarür, ngàn chfu kip thcri, cô hiÇu quâ c6c âm muu, ho4t dQng chting phâ

cûa câc thé lUc thù d!ch, dàng thùi thgc hiÇn tôt công tâcbâo vÇ bi mpt nhà nuôc.
Nàrn châc tinh hinh, thuong xuyên kiêm tra, dôn dtic, iltii tho4r, chi d4o giâi quyét
don thu kniéu kiÇn tpi co sô, ôn dinh tinh hinh. Tap trung phông, chiing tQi ph4m,

kièm ché tai n4n giao thông, hopt clQng bàng nhôm bâo kê, tin dgng den, tÇ n?n ma
tuy, cà bpc.

Trên dây h két quâ công térc 6 thâng dàu nàm, phucmg huong, nhiÇm vg to.ng
tâm 6 thang cu6i nà* zOLg. Phât huy nhüng t<ét qua dâ det duo. c, câc câp, câc nganh
xây dpg ké ho4ch tô chüc thgc hiÇn, hoan thành toan diÇn câc nhiÇm w dè ra./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu TW Eang;
- Vànphông TW Dang;

T/IVI TINH IIÿ

- Câc 6lc Tinh uÿ viên;
- Câc sô, ban, nganh, doàun ttrê tinfr;
- Ban cân sp dâng, tlâng tloan;
- Câc huyÇn, thành uÿ, ilang uÿ tr.uc thuQc;
- Vàn phông Tinh uÿ:
+ LDVP;
+ Phông TH;
+ Luu vàn thu.
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