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PHÀN THIJNSÂT
xÉr euÂ côNc rÂc rHÂNG 4t2ots

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

1- Công tdc xây dpng Dông:

Ban Thuùng vu Tinh üy, Ban Châp hanh Dâng bô tinh hgp tlânh giâ két quâ

công tâc xày dgng tlâng Quÿ I, nhiÇm vp trgng tâm công tâc Quÿ lV20l9; quan

triÇt Nghi quyét sO fe-Nq/TW, ngày l5l0ll2}l9 cüa BO Chinh hi vè "Nâng cao

hiÇu quâ quan lÿ, khai thâc, sü dpng và phât huy câc nguôn lgc cüa nèn kinh té"
gàn vôi thâo luin Chuong trinh hành clông thgc hiÇn Nghi quyét 39 cüa Tinh uÿ;

tô chric Hôi nghi cpp nhpt kién thirc cho dQi ngü cân bQ chü chtit tinh voi chuyên

dè vè "Sg dièu chinh chién lugc cüa câc nuôc lon trên thé giôi thü gian gan Aay,

ntrü.rg vân dè cl{travà giâi phâp cüa ViÇt Nam".

Ban ThuùnB vB, Thuùng trgc Tinh uÿ tô chüc HQi nghi làm viÇc vôi Doan

khâo sât cüa Tiêu ban Eièu lÇ Dâng Dai hôi XIII vè công tâc xày dUng Dâng và

két quâ thi hanh Eièu lÇ Eang tù dàu nhiÇm kÿ dén nay; nhiÇm vu, giâi phâp trqng

tâm trong thôi gian tôi; làm viêc vôi Giâo hôi Phât giâo ViÇt Nam vè viêc tô chüc

Dai lê Vesak 2}lg tai Chùa Tam Chüc; vôi Trung uong HQi Khuyén hçc ViÇt Nam

vè công tâc khuyén hgc, khuyén tài và hopt tlQng cüa hQi khuyén hgc câc câp trên

dia bàn tinh...

Tfp trung tuyên truyèn câc sg kiÇn chinh üi, câc ngày § niÇm lon trong

thâng: Ngày Ciô fô Hùng Vucrng; Ngày giâi phông mièn Nam thông nhât dât nuôc

(3014), Quôc té tao dqng (1/5)...; tuyên truyèn két quâ thuc hiÇn Nghi quyét Hqi

nghi Trung ucrng 6,7,8 khôa XII cüa Eâng; két quâ 03 nàm thUc hiên Chi thi 05

cüa BQ Chinh tri. Bâo câo so t<ét S nàm thgc hiÇn Nghi quyét sO f O-Nq/TW ngày

Ol/7l2Tl4 cüa Bq Chinh tri khôa XI vè "Dây manh ung dung, phât triên công

nghê thông tin dâp img yêu càu phât trién bèn vüng và hQi nh?p qu6c té"; so tét S

nàm thgc hiÇn Chi thi sô 37-CT1TW, ngày 061612014 cüa Ban Bf thu vè "Tàng
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cuèng sU lânh dpo cüa Dang Aôi vOi công tâc dào tpo nhân lyc cô tay nghè cao".

Trong thang, toàn tinh mô 06 lôp bôi duông 1ÿ lufn chinh tri cho 463 hqc viên.

chi dao quan triÇt, triên khai thlrc hiÇn chi thi sô 33-QT/TV/, ngày

I8l3l2}lg cüa Ban Bi thu vè "Tàrrg cuong xây dlmg tô chrÎc tlâng trong câc don v!

kinh té tu nhân"; dôn dôc, chi dpo viÇc sâp xép tô chüc dâng tai Chi cuc Thué, Kho

bac nhà nuôc câp huyÇn, viÇc thUc hiên câc dè ân sâp xép tô chüc bQ mây câc co

quan tham mrru giüp viÇc cüa Tïnh üy, TruÙng Chinh tri tinh theo Quy dinh 04-

QDi/TW ngày 251712018 và Quy dinh O9-QDi/TW, ngày l3llll20l8 cüaBan Bi

thu. Thyc hiÇn quy trinh bô nhiÇm lpi chric danh Phô truông ban Tuyên giâo Tinh

üy; quy trinh kiÇn toàn câc chüc danh: Giâm dôc SÔ NQi vp, Ph6 Giâm dôc SÔ

Tài chfnh, Phô Giâm dôc Sô Tài nguyên - Môi truèrng; kiÇn toàn bô sung Ph6 Bi

thu HuyÇn üy, Chü tich UBND huyÇn Thanh Liêm nhiêm kÿ 2015-2020; hiêp y

Uô nfriêm lpi chüc danh Giâm tlôc chi nhânh Ngân hàng TMCP Dàu tu và Phât

triên Hà Nam. Quyét dinh cri can bQ dôi tugng 01, d6i tuglg 02 tham gia lorp bôi

duông kién thric QPAN theo quy dinh. Quyét dinh xét tflng Huy hiÇu Dâng dÇrt

lgl5l2}lg cho922 dang viênr. Bâo câo Trung ucrng vè tông tét t0 nàm thUc hiçn

fét tufln sO SO-ft/TW cüa Bq Chinh tri vè Quy ché thôi giü chüc vg, miên

nhiÇm, tù chirc cüa cân bô; vè tinh hinh tlâng viên bô sinh ho4t Dâng; vè tinh hinh

thyc hiÇn thâm quyèn, trâch nhiêm eüa nguùi ttimg dàu tô chüc, co quan, ilcrn vi
trong công tâc cânbÇ và quân lÿ cân bô. Chi d4o chuân bi tOt câc nQi dung bâo câo

À^ve cong tac xay dWrg Eang và két quâ thi hành Dièu 1Ç Dang güi Doan khâo sât
" -. 

I . ^.Àcüa Tiêu ban Diêu lÇ Dâng.

Danh giâ két quâ thlrc hiÇn và chi dpo dung chü trucrng thf diêm bô tri chüc

danh Ph6 Chü nhiêm UBKT chuyên trâch câp xâ. Tiép tpc triên khai Ké hoach

kiêm tra viÇc thuc hiÇn Nghi quyét sô O+-NQlTlJ, ngày 081412016 cüa Tinh üy vè

dây manh phât triên công nghiÇp hô trg, ché Uién ché t4o, tpo nèn tang phât triên

công nghiÇp vôi tôc dQ cao và bên vüng giai dopn 2016 - 2025 dôi vôi 05 tô chüc

drog và 04 d*g viên; Ké hoach giâm sât viÇc thUc hiÇn Chi thi 05-CT/TW, ngày

l5l5l2}t6 cüa BQ Chfnh trf gàn vôi thyc hiÇn Nghi quyét Trung uong 4 khôa XII
AOi vOi 02 tô chirc dâng2.

Trong thâng, câp üy, ban thuùng vu câp üy và chi bç kiêm ffa 74 tô chüc

ttang và 83 dane viên; giâm sât eOi vôi 60 tô chüc dâng và 82 dane viên; câp ùy co

sô và chi b9 dâ thi hành hÿ luât 08 dang viên bàng hinh thûc "Khiên trâch".

I Trong tt6 Huy hiÇu 70 nàm: :O aông chl, Huy hiÇu 65 nàm: l0 ttàng chi, Huy hiÇu 60 nàm: lZ aèng chl, Huy
hiêu 55 nàm: 92 dông ch{, Huy hiêu 50 nàm:318 dèng chi, Huy hiÇu 45 nâm: 139 ttông chi, Huy hiçu aO nam:
173 dèng chl, Huy hiêu 30 nàm: 128 dông chf
Z Xiêm tra dôi vôi Ban Thuùng vg HuyÇn üy: Thanh Liêm, Duy Tiên; Thành ùy Phü Lÿ; Eàng ùy và câ nhân câc
dông chl lânh tt4o: Sô Công Thuong, Ban quàn lÿ Khu Công nghiÇp tinh. Giâm sât d6i vôi Ban Thuùng qr: Dàng ùy
khôi cac co quan tinh, Dâng üy ktr6i Doanh nghiÇp tinh.
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Bâo câo tông két 10 nàm thgc hiÇn Két luân séi az-rcUTW, ngày ogltzl2oog
cüa B§ chfnh tri kh6a X vè tiép tgc côi moi nsi dung, phuong thüc ho4t clÇng cüa
M[t trfln Tô quôc viêt Nam và câc doàn thê chinh tr! - xâ hôi; so tét os ,err-ttu.
hiÇn Két luân sti loz-Y\LlTW cüa Ba chinh tri vè hQi quân chüng; két quâ 0t nàm
thvc hiÇn chi thi sô tg -crlTw, ngày to/ot/zot8 cüa BO Chinh tri vè tiép tpc thsc
hiên Ngh! quyét so zs-Nqnw, ngày 12/3/2003 cüa Ban châp hành vè công tac
tôn giâo trong tinh hinh môi.

Thâo lufn, cho ÿ kién vè môt sô 4r viÇc du lugn xâ hQi quan tâm trên dla
ban. Bâo câo tién dQ, két quâ giâi quyét câc v.u viÇc, vu ân theo kién nghi cüa Eoan
công tâc sô 2 cûaBan Chi dao Trung uong vè phông, chông tham nhüng. Ban hanh
Ké ho?ch so két 05 nàm thuc hiÇn chi thi so zz-crtTU, ngày 2glo2/2014 cüa Ban
Thuong vp Tinh üy vè "Tàng cuôrng sg lânh dpo cüa câc câpuÿ dâng Aôi vOi công
tâc phông, ch6ng tham nhüng"; so két 5 nàm thyc hiên chi thi z3-crlrlJ, ngày
0615/2014 cüa Ban Thuong vu Tinh üy vè "Tà.rg cuôrng sy lânh d4o cüa câc câp üy,
tô chrîc tlâng aoi voi công tâc dâu tranh phông, chông vi phpm phâp lugt và tsi
ph?m, công tâc thi hanh rin trên dia ban tinh". Tô chüc hQi nghi giao ban thü
truôrng câc co quan n§i chinh quÿ ll20l9.

2- Ldnh itgo công tdc chïnh quyèn

Dôn dôc, giâm sât viÇc trién khai thyc hiÇn câc Nghi quyét cüa HEND tinh;
tô chric Hôi nghi nghe giâi trinh ,è tét quâ giâi qrryét ÿ kién, kién ngh! cüa cù tri
vè mÇt sô vân Aè nnièu cü tri và nhân dân quan tâm, nhièu hn kién nghi. Ban hanh

Ké hoach tô chtic kÿ hqp thû 8 cüa HEND tinh kh6a XVI[.
TQp trung thâo lu4n, cho ÿ kién chi dpo vè viÇc chuân b! câc dièu kiên tô

chüc Dai lê Phat dân Liên hiÇp quôc Vesak 2Ol9 tai Chùa Tam Chüc; ké ho4ch

chuyên dôi cay tràng trên dât trông lüa giai cloæ 2019-2020, dinh hu6rng dén2025;

bâo câo danh giâ câc chi sti PCI, PAPI cüa tinh nàm 2018 và câc giâi phâp câi

thiÇn, nâng cao câc chi sô; thâo luân dg thâo Bè an sâp nh4p câc xâ trên itla ban.

Bâo câo Tông tét tO nàm thsc hiên Két lufn sô 53-KL/TW, ngày 051812009 ct.r-

Bô Chinh tri vè Oè ân An ninh luong thgc quôc gia dén nâm2020.

T4p trung chi d4o chàm s6c, phông tù sâu bênh h4i hia và hoa màu vg

chiêm xuân; giâm sât ch{t chë dlch benh trên dàn gia süc, gia càm, nhât là, giâm

sât, kiêm soât bÇnh Dfch tâ tgn Châu Phi trên dia bàn; chi dpo câc diaphuong chü

dông, qryét liêt thr;c hiÇn câc biÇn phâp phông, ch6ng, không Aê aicn bênh lây lan;

trién khai kjp thài co ché hô trq cho dà,n lqn bi mâc bÇnh dich tâ Châu Phi. Tiép qrc

triên khai câc Eè ân, dg ân, mô hinh c6 hiÇu quâ trong sân xuât nông nghiÇp; xây

dung Oè an chuyén ctôi co câu cây tràng trên dât Iüa tinh Hà Nam giai tlo4n 2OI9-
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ZOZO.Chi rteo huyÇn Thanh Liêm, thành pnO fnir Lÿ khân truong hoan thiên hà so,

thü qrc trinh Thü tu6rng Chinh phü công nhân hoàn thành nhiÇm w xây dung nông

thôn rnôi nàm 2018; quan tâm thâo gÜ câckhô khàn, vuông mâc cüa câcxâtrong

thuc hiÇn câc tiêu chi xây dung nông thôn mÔi nàm 2019.

chi dao nâng cao hiÇu lgc, hiQu quâ quan 1ÿ nhà nuÔc trên câc |înh v.uc'

Quan tâm chi d4o thâo gÔ kh6 khàn, vuông mâc cho doanh nghiçp; dôn dôc dây

nhanh tién d0 giâi ph6ng mët bàng, thi công, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm là câc

dU an trgng diêm cüa tinh3.

Chi dao xü 1ÿ xe quâ khô, quâ tâi; xây d*g và triên khai phuong ân dâm

bâo an ninh tr4t t\r, an toàn giao thông, ntrât ta trong dip nghi Lé 3014 và 01/5 trên

dia bàn.

3- Mgt trQn Tô quéc và cdc ô chirc itoùn thé

Dây mæh và da dang hôa câc hinh thüc tuyên truyèn vfin dQng doan viên, h§i

viên châp hanh tôt câc chü tnrong cüa Dârg, chinh sâch, phâp lu4t cüa Nhà nuôc;

thUc hiên cô hiÇu quâ câc cuQc vqn dông, phong trào thi dua yêu nuôc. Chi dao tông

tét t0 nàm thlrc hiên Cuôc van ilQng "Nguùi Viêt Nam tru tiên dung hang ViÇt Nam"

câp huyÇn và chuân bi câc nQi dung, dièu kiên tô chûc Hôi nehi câp tinh. Trién ktrai

Ké hogch giam sât xâ hôi cüa MTTQ và câc tô chüc chinh tri xâ hQi nàm 2019.

Chï dao tô chüc tOt d+i hôi diêm MTTQ câp huyÇn tqi huyÇn Binh Lyc, dpi

hQi H9i Liên hiÇp Thanh niên câp co sô, nhiêm kÿ 20l9-2024a; Công doàrn viên

chric tinh tô chûc Dai hôi Công doan làn thü II, nhiÇm kt 2019-2023; câc câp HQi

Cuu chién binh tô chüc tông két 05 nàm thuc hiên phong trào thi dua "Cyu Chién

binh guong mâu", giai cÏo4n 2014- 2019; tiép qrc trién khai thUc hiên cô hiÇu quâ

câc Chuong trinh, du ân, dè an cüa Chinh phü dôi vôi hQi viên phg nü.

II- Tinh hinh phât triên kinh té - xâ hQi, qu6c phông, an ninh

1- Tînh hinh phdt fién kinh é
- Sàn *rât nông nghiÇp:

Cây tông, lüa và hoa màu vg chiêm xuân phât trién tucrng aOi tOt. DiÇn tich
.À

gieo trông cây hàng nàm W chiêm xuân 2019 dAt36.277,2ha, giâm l% (357,4ha)

so vôi cùng §; trong dô, diÇn tich mQt sô cây tràng chü yéu nhu: Lüa 31.077,6ha,

giâm 2,3Yo; ngô 2.206,9 ha, giâm 15,9%o; rau câc loei I .674,3 ha, tàng 9,8o/o so vôi
cùng § nàm 2018. Tich cgc chi dpo câc dia phuong chàm sôc, bâo vÇ cây trông;

chuân bi câc biÇn phâp phông, ch6ng ngay tri itàu mùa mua bâo.

3 fuyén duùng Tl, T3; câc khu chüc nuang cüa Khu du lich Tam Chüc; tluùng nôi ga Sao - Bâi Dtnh; stur golf Tuqng
tinh; dU ân khu dô thi và khu nhà ô trên tlia bàn...
+ Oén ngly 2214D019, cô 441116 xâ, phuùng, thi rân hoàn thành, tong dô 02t6 don vi: huyÇn Thanh Liêm, TP Phù
Lÿ hoàn thành 100%); chi d4o HQi LHTN thành ph6 Phù Lÿ tô chûc Dai hôi diràm câp huyÇn nhiÇm kÿ 2}lg-2024
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Chàn nuôi lqn eëp kh6 khàn do ânh huông cüa Dlch tâ lqn Châu Phi5.

- Sàn *uât công nghiÇp:

Chi sô sân xuât công nghiÇp thâng 4 tdng 3,3y0 so vôi thang truôc và tàng

l4,6Yo so vôi thâng 4l2}l8. Tinh chung 4 thélrrg dàu nàm, chi sti sân xuât công

nghiêp tàng 13,2oÂ so vôi cùng § nàm truôc. Môt sô sân phâm công nghiÇp chü

yéu trong 4thangdàu nàm cô müc sân xuât tàng cao so vôi cùng § nàm 2018: Xi
màng tâng23,6%;bÇ dây diÇn ô tô tàng l6,3Yo; thiét bi diÇn, itiÇn tü tângl9,8Yo;

!,
xe gàn mây tàng I3,7Yo, nuôc giâi khât tâng 12,8Yo...

Tông kim ng4ch xuât khâu hàng hoâ dpt 287 triÇu USD, tâng 1,3,6% so vôi
thâng 4l2}l8. Luÿ ké + thang dàu nàm dpt 1.070 triÇu USD, tàng 57,7%0 so vôi

cùng kÿ nàm 2018.

- Thuong mqi - dich vq:
-:.Tông mûc ban lê hàng h6a và doanh thu dich vU tiêu dung trong thang d4t

1.980 tÿ dàng. tângl4,3oÂ so v6i cùng kÿ nàm 2018. Tinh chung 4thângdàu nàm,

tông müc bân lé hung hôa và dich vu tiêu dùng uôc dqt 7.893 tÿ dàng, tâng l4oÂ so

vôi cùng kÿ.

Chi sô giâ tiêu dùng thang 4l2Tlg tângO,28Yo so vôi thang 3,tâng 1,8302 so

vôi cùng kÿ nàm truôc.

- Dàa fir xây dqmg co bàn:

«trOi luçmg thEc hiÇn câc dg an dàu tu xây dyng co bân trong thrlng 4l2Tl9
uôc dpt 96,405 tÿ dèng; luÿ ké t<hôi tucrng thgc hiên 4 thang dàu nàm dat I 16,763

tÿ dông; trong clô vtin cân dôi ngân sâch dia phuong d1t 65,078 rÿ dông.

2- Vdn hod - xd hQi

Dây mpnh câc hopt dQng vàn hôa, thê thao chào mùng câc ngày lê, kÿ niÇm

lôn, câc su kiên chinh tri cüa dât nuôc, cüa tinh. Hoan thiÇn Oè ân phât triên nguèn

nhân lgc du lich tïnh Hà Nam giai ilo4n 2}lg-2020. Tham gia chucrng trinh giao

luu hât Vàn dip giô tô Hùng Vuong và Lê hqi Dèn Hung tai tinh Phü Thq.

Chi d4o chuân bi ttit câc clièu kiÇn cho kÿ thi TIIPT quôc gia nàm 2019; thi

chgn hgc sinh giôi lop 9 Trung hgc c<r sô câp tinh; khâo sât danh giâ quôc gia két

quà hgc t4p cüa hgc sinh lop ll nàm hqc 201 8-2019.

Tàng cuùng công tâc y té dU phông, phông ch6ng dich bênh. Tiép tgc chü

dông triên khai câc biên phâp phông chiSng dich bênh; tàng cuong công tâc thanh

tra, kiém tra vÇ sinh an toàn thpc phâm trên dfa bàu

5 Dich tà lqn Châu Phi bùng phât và lây lan mqnh trên dia bàn tinh. Tinh dén ngày 25l4nTl9 bÇnh dich Tâ lqn
Châu Phi tlâ phât sinh ô 1.654 hQ t4i271 thôn thuQc 60 xâ cùa 6 huyÇn, TP (Lÿ Nhân 16 xâ, Kim Bàng 14 xâ, Duy
Tiên 13 xâ, Thanh t,iêm 6 xâ, Binh Lqc 7 xâ, Phù Lÿ 4 xâ) vti sô lqrr mÉc bÇnh phài tiêu huÿ 16.520 con.
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Ban hành Ké hopch tô chüc câc hopt dông kÿ niÇm 72 nâm ngày TBLS
(27/711947-27/712019); Ké hopch trién khai thsc hiên Thâng hành dçng vi tré
em nàm 2019. Thgc hiên viêc xét duyÇt hà so uguùi c6 công cho 395 truùng

hçrp theo düng quy dinh cüa phâp luQt.

3- Quéc phàng, an ninh, tr\t trg an toùn xd hQi

Tinh hinh an ninh chfnh tri, trêt tg an toàn xâ hôi trên dia bàn dugc dâm bâo;

nÉm châc tinh hinh, quân lÿ chët chë, dâu tranh ngàn ch[n không dê câc itOi tuqng

phan dQng, ch6ng aôi ctrintr tr! trên dia ban tién hành câc hopt ctông phûc tap. Duy

tri thgc hiÇn nghiêm ché dQ trçc sân sang chién dâu, phông ch6ng thiên tai, phông
' '' ' thây nmg. Chï tlao trién klhai Ké hopch so két 03 nàm thyc hiÇncnong cnay no, c

Chi thi sô OI-CZTU ngày lll}112}16 cüa Ban Thumg uu Tinh üy vè "Tàng

cuèrng sg lânh d4o cüa E*g OOi vOi công tâc phông chây chüa chây và ciru h9 cuu

nan"; trién khai Ké hoach, phuong ân dâm bâo an ninh trQt tu Dei lê Vesak Liên

hçp quôc nâm2}l9.
Trong thâng, xây ra22 w pham phâp hinh sU (giâm 01 vU so vôi th*g truôc),

dâ dièu ffa khâm phtâ 17122 W, dpt tÿ lê 77 ,3yo. Tfp trung chi dpo câc câp, câc

nganh Iàm tôt công tac ttép công dân, giâi quyét don, thu khiéu npi, t6 câo. Thang

O4lz}lg,trong phiên tiép công dân cüa tinh dâ tiép 13 luqt (bàng 17 nguùi); câc sô,

ngành, huyÇn, thành ph6, xâ, phuùng, thi trân tiép 165 luqt nguùi; câc câp, câc

ngàurh trong tinh dâ tiép nhan 59 don thu, dâ giâi quyét 17159 vp viÇc (dqt29%).

PHÀN UTTJUEI

NHrpM vu TRQNG rÂM CÔNC rAC THANG stzLts

1- Tâp trung lânh dpo, chi d4o viêc so, tông két, quân triÇt, trién khai thgc

hiÇn câc nghi quyét, chi thi, két lufln cüa Trung uong, cüa Tinh dâm bâo thiét thyc,

hiÇu quâ, cu thê nhu: so tét Os nàm thgc hiÇn Nghi quyét sO f f-Nq/TW cüa Ban

Châp hanh Trung uong (kh6a X! vè "Xây dUng và phât trién vàn hôa, con nguùi

ViÇt Nam dâp rmg yêu càu phât triên bèn vüng dât nuôc"; so két 3 nàm thgc hiÇn

Chi thi OS-CT/TW cüa BQ Chinh tri gân vôi biêu du«rng, khen thuôrng dién hinh

tiêu biéu trong h9c tap và làm theo tu tuômg, dpo düc, phong câch Hè Chi Minh,...

Chi dao chuân bi nôi dung và tô chüc tôt H9i nghi Ban Thuong vu Tinh uÿ làm

viÇc vôi Ban Thuèrng vp Thành uÿ Hà Nôi vè hçrp tâc, phât triên giüa thành pfrO Ha

Nôi vôi tinh Hà Nam giai do4n 2}lg-2020 và nhüng nàm tiép theo. Hoan thiÇn güi

bâo câo Eoàn khâo sât cüa Tiêu ban Dièu lÇ Dâng Epi hgi XIII vè công tâ.c xây

dUng Dâng và két quâ thi hành Dièu lÇ Eâng tù ctàu nhiêm kÿ dén nay; nhiêm vu,

giâi phâp trgng tâm trong thùi gian tôi.
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2-Làtlhd4o, chi d4o thgc hiÇn toàn diÇn, dàng bÔ câc nhiÇm v9 trong công

tâc xày dung dâng, xây dpg hÇ thông chinh tri câc câp'

- Tâp trung tuyên truyèn câc sg kiÇn chinh d lon tong th*g, û9ng tâm là Kÿ

niÇm tZ9 nâm ngày sinh Chü tich Hè Chi Minh, DAi tê ptrât dan Vesak 201'9; tuyên

truyèn huong ring giâi Bâo chi toàur quôc vè xây dUng Eang mn mri IV nàm 2019.

Ban hanh Ké hopch thyc hiÇn Nghi quyét sO :S-NqlTW, ngày 2211012018 cüa BQ

Chinh tri khoâ XII vè "Tàng cuôrng bâo vÇ nèn tang tu tuong cua Dang, dâu tranh,

phan bâc cérc quan diêm sai hâi, thù dich trong tinh hinh môi"; bâo câo so két viÇc

thuc hiÇn Két hrqn sô 2}-I<LITW cüa Ban Bi thu khoâ XI vè tiép tpc thUc hiên Chi thi

sO t t-CfnW cüa Bg Chinh tri khoâ VIII vè viÇc mua và dgc bâo t4p chi cüa Dang.

- Tiép tuc chi dpo thuc hiÇn Chuong trinh hành dông rô 54, Chucmg uinh hành

clqng s6 AZ thuc hiên Nghi quyét Trung uong 6,7 LùtôaXII cüa Earrg vè công tac tô

chûc cân bô. Tâp trung chi clpo viêc rà soât, dièu dông, râp *.p, bô sung quy hopch

can bÇ, chuân bf mQt buôc nhân sg D4i hqi dane bô câc câp nhiÇm ky 2020-2025; rà

soât quy ho4ch can bô nàm 2019. Eôn di5c viÇc triên khai thgc hiÇn Oè rin sâp xép tô

chüc b§ mây tinh ggn aôi vOi câc co quan ban Dang, Truôrng Chinh d tinh theo Quy
dinh 04-QEi/TW, ngày 251712018 và Quy dinh 09-QDiÆW, ngày l3lll/2018 cüa

Ban Bi thu. Mô lôp bài duông crin bô nguàn arii voi can bQ quy ho4ch lânh dao diÇn

Ban Thuôrng vu Tinh üy quan lÿ nhiÇm ky 2020-2025. Chü treng chi d4o nâng cao

chât luqng két nAp dang viên và rà soât, sàng lgc, dua nhüng dang viên không côn clü

tu câch ra khôi Dang theo tinh thàn Chï thi sô 28-CTÆW cüa Ban Bf thu.

- Triên khai Ké ho4ch giâmsât viÇc lânh dpo, chi d4o thpc hiÇn câc két lufn
cüa Thuàng tryc Tinh üy, Ban Thuong vp Tinh üy nàm 2017,2018 dôi vôi gan

Thuùng vg HuyÇn try: Lÿ Nhân, Thanh Liêm, Kim Bang; Ban cân sg Dang UBND
tinh; Dâng üy, lânh tl4o câc Sô: Ké hoach & Dàu tu, Lao dqng -Thuong binh và Xâ
hôi, Giao thông V4n tâi. Thông bâo két lupn kiêm tra viÇc thgc hiên Nghi quyét s6

04-NQÆU, ngày 0814/2016 cüa Tinh üy dôi vôi Ban Thuôrng vp HuyÇn üy: Thanh

Liêm, Duy Tiên; Thành üy Phü Lÿ; Dang üy và câ nhân câc ilèng chi lânh ctpo: Sô

Công Thuong, Ban quân lÿ Khu Công nghiÇp tïnh; Thông bâo két quâ giâm sât

viÇc thyc hiÇn Chi thi 05 gân vôi Nghi quyét Trung uong 4 ktrôa XII dôi voi Ban

Thuong vp: Dâng üy khôi câc co quan tinh, Dâng üy khôi Doanh nghiÇp tinh.

- Hoàn thiÇn, ban hành Ké hopch tô chric HQi nghi Tqa tlàm "Nâng cao chât

lugrrg thyc hiÇn Quy ché dân chü ô co sô trên dia bàn tinh"; ké ho4ch thgc hiÇn mô

hinh diêm "Dân vân khéo" gârvôi thgc hiÇn Chi thi 05-CTÆIV cüa BO Chinh tri.
Chi dao câc dia phucrng, don v! tô chric kiêm tra, tg kiêm tra viÇc thçc hiÇn Quy
ché dân chü ô co sô nàm 2019.
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- Bâo câo so t<ét Os nàm thgc hiÇn Chi thi sô zZ-CTlTu, ngày zBlOZl2Ot4
cüa Ban Thuong vu Tinh üy vè tàng cuèrng su lânh dpo cüa câc câp uÿ dang dôi
voi công tâc phông, chông tham nhüng; so két 05 nàm thgc hiÇn chi thi so zl-
CT/TU ngày 0615/2014 cùa Ban Thuong vu Tinh üy vè tàng cuôrng sy lânh dpo cüa
câc câp üy, tô chüc dâng aoi voi công tâc phông, ch6ng vi ph4m phâp luft và tQi

pham; công tâc thi hành an trên dia bàn tinh; két quâ công tâc ilâu tranh phông,

chông tham nhüng nhiÇm kÿ 201 6-2020.

3- Tàng cuùng lânh dao dôi môi, nâng cao chât luçn:g ho4t dqng cüa Üy ban

M[t trfn Tô quôc và câc doàn thê trong tinh.

TAp trung chi d4o hoàn thành viÇc tô chüc Dai hQi MTTQ câp huyÇn, thà,nh

phô và chuân bi cho Eai hQi MTTQ câp tinh, nhiêm kÿ 2}lg-2024.Phîihçrp tô
chric t6t câc Hçi nehi tiép xüc cü tri truôc kÿ hqp thtû 7 Quôc hôi kù6a XIV và lcÿ

hep thû 8 HEND tinh; tông hcp ÿ kién kién nghi cüa cü tri güi ky h9p Qutic hQi và

HDND câc câp. Tô chüc Hçi nghi tông két 10 nàm thuc hiÇn CuQc vqn dQng

"Nguùi ViÇt Nam uu tiên dùng hàng ViÇt Nam" 
"âp 

tinh; phiên chg công nhân

huong rmg Thang công nhân nâm 2Ol9; tô chüc câc doàn dAi biêu cüa tinh tli thàm

mçt sô chùa trên dia ban tinh nhân dip Lê Phat dân 2Ol9 (Phat llch 2563).

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

- Tâp trung chi dpo chuân bi câc nQi dung trinh tai kÿ hgp làn thü 8, HDND

tinh khôa XVIII; tô chric Hôi nehi thông ntrât nQi dung, chuong trinh kÿ h9p. Tiép

tuc dôn dôc, giâm sât viÇc triên khai thuc hiên câc Nghi quyét cûa FDND tïnh,

nrrât ta câc ngh! quyét vè phât triên kinh té xâ hQi, câc nghi quyét thyc hiên Nehi

quyét Hôi nghi Trung uong 6 khoâ XII; tlôn d6c, giâm sât câc co quan cô thâm
À .". A. r^

quyên giâi quyêt dcrn thu khiêu n4i cüa công dân; ÿ kiên, kiên nghf cüa cü tri. Tô

chûc tiép và làm viÇc vôi Doàn dai biêu HQi dèng tinh Gyeonggido (Hàn Quôc).
- Chi d4o chuân bi tôt nQi dung bâo câo Ban Thuèrng vç Tinh uÿ vè rà soât,

danh giâ công tâc quy ho4ch, quân lÿ quy hopch sü dgng ilât dçc hai bên môt sô
.Aal
tuyên cluôrng môi dâu tu xây dUng trên dia bàn tinh; bâo câo tinh hinh thgc hiÇn

Quy hopch Trung tâm hanh chinh huyÇn Thanh Liêm... Tfp trung chi dpo câc

ngành, clla phucrng phôi hçrp vôi câc dcrn vi liên quan chuân bi tôt câc dièu kiên và

pfrOi trçp chët chê v6i câc BQ, ngành Trung uffig, câc tinh trong khu vuc, Giâo hôi

Phpt giâo ViÇt Nam Aê tô chüc thành công Dpi lê Phgt ttân Liên hçrp qui5c Vesak

2019 tai Chùa Tam Chüc.

- Eây mæh thUc hiên câi câchhành chfnh, trgng tâm là câî câchthü tpc hành

chinh; triên khai xây dpg chinh quyèn <liên tü; dâm bâo hiÇu quâ hopt dgng cüa

Trung tâm phgc vU hanh chinh công tinh và bô phên tiép nhan và trâ két quâ câc
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huyÇn, thanh phO. Xây dUng Ké hoach nâng cao chi sO pCt và PAPI nàm 2019, tfp
trung xây dpg câc giâiphâp cu thê Aê ktrâc phuc câc chi sli d4t thâp.

5- Tàng cuôrng lânh clpo triên khai thUc hiÇn câc nhiÇm vU, DUC tiêu phât triên

kinh té - xâ hQi cüa tinh, trqng tâm là câc Nghi quyét chuyên dè, câc chuong trinh,

aè an trong phât trién công nghiÇp, nông nghiÇp, thucrng m?i - dich vç trên dia ban.

- Tiép tpc chàm sôc, bâo vê lüa và rau màu vp chiêm xuân; phông chông dich,

benh trên dàn gia süc, gia càm, nfrât ta thgc hiÇn quyét HÇt, dàng bQ câc biÇn phâp

nhàm ngàn chr1n lây lan, không cfré Uçntr Dich tâ lgrr Châu Phi. Ntun châc tinh hinh

thùi tiét ilé c6 ké hoach phông, chring klp thùi, hiÇu quâ, giâm thiêu thiÇt hai do

thiên tai gày ra. Tiép t1rc dôn dôc, trién khai thgc hiÇn c6c Dè ân, mô hinh cô hiÇu

quâ trong san xuât nông nghiÇp; triên khai Ké hoach chuyên dôi co câu cày trông

trên dât lüa tinh giai clo4n 2}lg-2020; Eè ân môi xâ mQt san phâm tinh Hà Nam

2OL8-2020; Eè én xày dUng xâ nông thôn môi kiêu mâu... Rà soât, dôn dôc dây

nhanh tién dô câc xâ clàng ky dat chuân nông thôn môi nàm 2019.

- Nâm châc tinh hinh, kip thùi thâo gô khô khàn, vuông mâc cho doanh

nghiÇp, nhât là doanh nghiÇp dàng kÿ hoan thành dàu fi di vào stu: xuât, c6 sân

phâm trong nâm 2019. Tàng cuèrng công tâc kiêm tra, dôn tliic tién dO GPMB, thi
công, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm là câc dy ân trgng diêm cüa tinh; khân truong

hoàn thiÇn hô scy, thü tpc dàu tu liên quan dén DU ân Khu Công nghiÇp Thâi Hà;

dôn dôc trién khai dây nhanh tién dô câc dy ân Nhà mây nuôc spch trên dia bàn...

- Tô chüc t6t câc ho4t ctQng vàn hôa vàn nghÇ chào mirng kÿ niÇm c6c ngày

lê lôn, câc sg kiÇn chinh tr! trong thâng; tô chûc Liên hoan NghÇ thuât quàr, chüng

tinh Hà Nam nàm 2019.

- Chï dpo chuân bi tôt câc dièu kiÇn tô chüc kÿ thi TIIPT qui5c gia nàm 2}lg
và tô chüc lcÿ thi tuyên sinh vào lorp 10 TI{PT chuyên nàm hgc 2019-2020.

- Nâng cao chât lugng khâm chüa bÇnh t4i câc tuyén. Quan tâm công tâc y é
dg phông, giâm sât chflt chë dich bênh không Aê tay lan, Giâm sât, thanh Hèm ffa

vÇ sinh môi truèrng, vÇ sinh an toàn thgc phâm.

- Thgc hiên câc ché d6, chinh sâch dôi vôi nguài c6 công, chinh sâch an sinh

xâ hQi dâm bâo kip thùi, clüng quy d!nh. Chi tlao xây dpg Ké hoach thgc hiÇn Dè

ân hô trg nguùi cô công vôi câch m?ng vè nna ô và Dè ân hô üq nhà ô dôi vôi hô

nghèo theo chuân nghèo giai do4n 2}ll-2015 trên tlia bàn; ké hoach dào t4o nghè

cho lao dông nông thôn nàm 2019.

O- Tâp trung chi dao triên khai thgc hiÇn nghiêm tuc, hiÇu quâ Ké hopch cao
-.Â .Ailiêm tân công, trân âp tQi ph4m, dâm bâo trât t.u an toàn giao thông, ân ninh rât t.u

trên dia bà,n tinh, nhât h trong dip diên ra Dpi lê Vesak Liên Hqp Qui5c nàm 2019 tpi
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chùa Tam Chric. Tàng cuèrng phOi hçrp trong công tâc dièu tra, truy t6, xét xü, dâm

bâo <lung phâp luât; dây nhanh viÇc xét xü câc W ân nghiêm trgng, phirc t4p du lufn
xâ h§i quan tâm; chù tÏông nâm tinh hinh, làm t6t công tâc litép dân, tfp trung giâi

quyét câc qr viÇc ktriéu kiÇn phüc tap. Bâo câo so tét Of nàm thgc hiên Chi thi sô

0l-CT/TU ngày lll}112}16 cüa Ban Thuôrng vp Tinh üy vè "Tàng cuôrng sg lânh

d4o cüa Dang aOi vOi công tâc phông chây chüa chây và cuu hQ ciru npn".

Trên dây là mgt sô két quâ công tâc thâng 4, nhiÇm vu trgng tâm công tâc

thang 512019. Câc huyÇn uÿ, thanh uÿ, dâng uÿ tryc thuQc, câc sô, ban, ngành,

ctoan thê finh xây dpg chuong trinh, ké hopch trién khai thuc hiên./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Dâng,ldé bdo cdo
- Vàn phông Trung uong Dang,l
- Câc tlông chi Tinh uÿ viên,
- Câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ trgc thuQc,
- Câc sô, ban, ngàmh, doàn thê tinh,
- Lur Vànphông Tinh uÿ.

T/IU BAN GVU

Sÿ LgI

HÀ NAM




