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BÂo cÂo
két quâ công tâc 6 thâng tlàu nàm,

vU trgng tâm công tâc 6thâng cu6i nàm 2020

6 thang dàu nàm 2020,tinh hinh dfch bÇnh Covid-l9 c6 thài diém diên bién
phric tpp, song Trung uong Dâng, Chinh phü <Iâ lânh d4o, chi d4o thgc hiÇn câc
biÇn phâp quyét liÇt, kip thùi, dàng bô dqkiém soât, ngàn ch?n dich bênh hiÇu qua,
dugc công dông quôc tê dânh giâ cao; dông thôi c6 câc chû truong, chinh sâch hô
trg doanh nghiÇp và nguùi dân vugt qua kh6 khàn cüa d4i dicf-r. Câc ho4t d§ng cüa
dôi sông kinh té - xâ hQi dang dugc phuc trài va cô chuyén bién tich cgc; nhân dân
phân khôi, tin ttrong vào sg lânh d4o cüa Dâng và sg chi dpo cüa Chinh phü. Câc
càp, cgc nganh trong tinh tich.cuc thi dry lâp thanh tich chào mirng Dai h§i ttang
câc câp tién tôi Dai hôi dai biéu toàn quôc Èn thü XIII cüa Eang. Trong UOi cantr
d6,,phât huy nhimg két quâ, uu diêm dâ dqt dugc nâm 2019, quyét tâm, nô lgc
khâc phuc khô khan, thâch thirc, Ban Châp hanh Dare bô tinh, Ban Thuèrng vu
Tinl, üy,dâ tflp trung lânh d4o, chi d4o tô chüc thUc hiên câc nhiÇm vU chinh tri dat
nhiêu kêt quâ tich cyc.

puÀN THTJNSÂI
xÉr euÂ côxc rÂc 6 rHÂNG EÀu NÀwr

r. côNG rÂc xÂv Duryc oÂNG, cniNn euyÈN, MTTe vÀ cÂc
rÔ curlc cniNn rRI - xÂ ngr

1. Công tâc xây dgng Dâng

I.l. Công tdc ldnh dqo, chi dqo

Ban Châp hành, Ban Thuôrng w Tinh üy dâ xây dWrg và fiên khai thgc hiÇn

nghiêm tuc, hiÇu quâ Chuong tinh công tÉrc nâm 2020; quan riêq ûiên ktrai thyc hiÇn

ki.p thoi, hiÇu qua cac nglri quyêt, chi üi, kêt lu4n và vàn ban chi tla,o cua Trung o*g;
ban hanh 02 Nghi quyét', 01 Chi thi' và nhièu vàn ban lânh d4o, chi d?o toan diÇn câc

lînh vgc.

Tâp trung lânh dpo, chï d4o trién khai thUc hiên Ct i Uü 35-CTÆW cüa Bô
Chinh tri vè dai hçi dang bQ câc câp tién tôi Dai hôi dai biêu toan qu6c mn tnt XU

'Ngh! quyét vè công tâc Quôc phông ttia phuong; Nghi quyét vè ntriçm vu ttârn bâo an ninh tât tu, xây dpg lgc
lugng công an nhân dân nàm 2020.

'? 
Chi thi vè tiép tUc tilng cuông công tâc phông chông dich Covid - 19 gân vôi thlrc hiên nhiêm vU phât riên kinh té,

tlàm bào an sinh xâ hQi trên dia bàn tinh

.:
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cüa Dang; hoan thành dai hqi chi bô tryc thuQc tt*g üy co sd và dai hQi dang bÔ câp

co soa aam Uao tién dô, yêu càu ctè ra. Ban Thuùng vp Tinh üy d4 tién hanh duyÇt

dai hôi câc dângbô tr.uc thuQc tinh; chi dAo tô chric dai hqi diém câp huyÇn t4i dâng

bA thi xâ Duy fien *r*,tr công t6t dep, dugc câc dpi biéu dU dai hôi và câc tâng lorp

nhân dân dânh gtâ cao; dén hét thang 612020, cô 03/10 clang bô tr.uc thuQc tinhs dâ

tién hanh tô chrîc dAi hôi. Công tâc chuân bi câc vàn kiÇn tinh Dei hôi Dang b9 tinh
tan tfui )O( ducy. c tién hanh tich cgc, ilâm bâo quy trinh chf,t chë, dâp ung yêu càu,
chât lugng6.

Lânh d4o, chi dpo thçc hiÇn tôt công tâc phông, ch6ng dich bênh Covid-19
trên clia ban tinhT; triên Hrai câc chinh sâch hô trq dôi vûî câc dôi tuqng dâm bâo
nghiêm tüc, kip thü; guyét tiêt chi dpo câc biÇn phâp kJrôi phpc sân xuât kinh
doanh, phât fién kinh té - xâ hôi cüa tinh theo ilirng tinh thàn chi d4o cüa B§ Chinh
tri, Ban Bi thu, Thù tuong Chinh phü.

Sor|B song vôi nhiÇm w lânh d4o, chi ct4o D4i hQi dang bQ câc câp tién toi
DAr -hQi lân thû XIII cüa Dâng; Ban Thuôrng W, Thuôrng tryc Tinh uÿ tâp trung
q,ryét tiêt lânh dpo, chi cl4o thgc hiên câc nhiÇm vg tro.ng tu* ,è phât triên t<int té -
xâ hôi; t$p trung thu hüt câc dg ân lon t4o nèn tang trong phât triên kinh té - xâ hÇi
cüa tïnh giai doqn toi.nhu: du an Nhà mây sân xuât, lâp râp ô tô Hàng Dûc, Cum
cang Yên LÇnh, môt sO ag an Thuong m?i dich vç (Siêu thi AEON, AigC). .

Tàng cuôrng râm tinh hinh co ÿ, kip thùi chi dpo giâi quyét nhüng vân Aè nôi
cÔm,- phric"tap phât sinh liên quan itén itai h§i clang ciri câp, aa- Uao 6n dinh tinh
ninrrl.'ctrua"ïitot nQi dung lim viÇc vôi câc Doan-công tâc cttar*rg "*|îê i;;
viÇc tpi tinhe.

1.2.Công tdc tuyên truyèn, gido duc chinh tr! tu tuông

. Tâp trung tuyên
quôc lân thû XIII cüa

truyèn d+i hôi ilq"e Qô câc câp tién toi Dp] hôi dai biéu toan
Dâng, tuyên truyèn vè công tic phông, chông dicÀ Covid-lg.

3 
oén.ng1y lo/32o2o,toàn tlnh c6 1.90211.902 (dqt loo%)chi bô truc thusc ilàng riy co sô t1a tién hành xong rl4i

h0i; yê t<ét quatàu câp ùy ry rc tâi cû dat trên 77o/o,ÿ lç câi riy vién nu, dqt32,49 o/o;ty lÇtrë dat9,21pÀre;;;f;;
üy viên tlugc bàu.

f pé, ,gay fircno2o,toàn tinh dâ c6 531/531 tô chric co sô ttàng trgc thuQc 1ô chric dai hoi xong, dat rÿ lê 100%.
rông s6 câp ùv do câc 

fai.hôi.chi,.ttTs bô-!9 rqbà" tà:2.e7e dàng.ru. ia-"àp ,r;iilrnàr il; si" ra" Jar,
89012.979:29,88%; s6 câp üy viên tâi ctrr.Z.OggtZ.glg:70,12o/o.

'Dâng bô tlü xâ Duy Tiên, ttàng bQ euân sg tinh, dàng uo trtr6i Doanh nghiÇp tinh.

6 
Hoàn thàoh du thào tàn + nao câo chlnh ri, Bâo câo kiêm diêm và câc Bâo câo chuyên dè, xin ÿ kién tham gia gôp ÿcùa câc ttông chi Lâo thành câch m4ng, 

"an 
uO Ièi fl.rfl lsic gâr dôr,g.ti nguyen là lânh aæ .r,,i 

"r,ôi.0"",#ïr;câc thü § và câc ban, bÔ, ngành riung uon e;lây ÿ tién adng gop c,ira rian dân, tt4i hQi dâng uO r.o. thrO.ïeîu,üi"
bâo câo chinh ri.

7 
quân ûiÇt, cu ttrê troa câc vàn bàn cht d4o cùa BO chinh tri, Ban Bf thu, Thù tuông chinh phù vè câc biÇn phâpphông, ch6ng, dich bênh; thành lflp.Ban chi ttso .*,*4."r-irr*g 

"iarg 
aicn ueJ"ao aôîg'"nr chü tich ,BNDtinh làm Truông ban; chü tlÇng chuân bi câc phuong ân tt6i phà, xü"Iÿ 

";i"rù,r;;fi d;, ;êr;ft, cüa dich bÇnh hêntlia bàn...

t Dông chl Bi thu Tinh üy làm viÇc vÔi Ban Thuùng vg 06/06 huyÇn, thi, thành ùy vè công tâc chuân bi ttai hQi rtângbQ câp co sô và ttai hQi aang b6 câc huyÇn, tr,i*a, tfiani-l ;;À. 
"-'=^" ""

e 
Doàn cùa dông chi BI thuTiung uong Dàng, chânh ân tôa ân Nhân dân tôi cao vè ttntr htnh thyc hiÇn cht thi 35 cüaBô ChInh trirên dia bàn tinh.
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Chi clpo tô chric quân triêt, trién khai thgc hiên, so, tông két câc chi thi, nghi quyét,
két luæ cüa Trung uong dâm bâo kip thü, hiêu quâ'o. Triên k*rai thyc hiên Chi thi
O5-CT/TW cüa B§ Chinh tri chuyên dè nàm 2020 vè "tdrg cuàng trhih aqi doàn két
toàn dôn tQc, xôy dwg Dâng và hê thông chinh tr! trong sqch, vûng mqnh theo tu
tuông,,tlgo ûîc, phong cdch Hà Chi Minh" l'; ro tét O+ nàm thpc hiên Chi thi 05 gan
voi biéu duong, khen thuong câc guong ilién hinh nhân Kÿ niÇm 130 nàm ngày sinh
nhQt Bâc. Tàng guorg công tâc bâo vÇ nèn tang tu tuong cüa Dang,.dâu tranh phan
bâc câc quan ditâm sai trâi, thù d!ch'2. Tô chirc Hôi nghi cap nhat kién thüc cho cân
bO tânh dpo, quân lÿ chü chtit cüa tinht3; 6 thang dàu nàm, toan tinh mô dugc 12

lôp bôi duông 1ÿ luqn chinh tri cho 696 hgc viên.

I.j. Công tdc ô chûc, cân bp

Tiép fu9 chi cl4o làm ttit công tâc cérr- bô ga" vôi chuân bi nhân sg dpi h§i
dang bô câc câp, nhiÇm kÿ 2020-2025; rà soât tiêu chuân chinh tri nhân sg dai hQi

dang câc câp nhiÇm W 2020-2025; trién khai thyc hiÇn câc buôc quy trinh chuan bi
nhân sg D4i hôi Dang b9 tinh mn tnt XX. Süa aôi, Uô sung Quyét dinh sO Of+-

QD/TU,.ngày 0111012018 cüa Ban Thuong vu Tinh üy vè viÇc ban hành Quy dinh
tiêu chuân chric danh, khung tiêu chi dânh giâ cén b0 lânh dpo, qugn lÿ thuô: diÇn
Ban Thuèrng vu Tinh üy. Thông bâo kêt quâ drânh giâ, phân lopi chât luçnrg tô chüc
co sô dang, ctang viên nàm 201914; dânh giâ phân lo4i can bô diên Ban Thuèrng vp
Tinh üy quan lÿ nhiÇm ky 2015-2020'5. Tiép tpc thUc hiÇn râp *"p, tinh ggn 6 chûc
bQ mây, can b§ theo tinh üran Nghf quyét Trung uûrrg 6,7 (kh6a)il). Ban hành ké
ho4ch huong rmg Giâi bâo chi toà,n quôc vè xây dWrg Eang (Giâi Büa Hèm vàng)
Èn thü V - nàm 2020.

'o Quân triçt, tiên khai thgc hiÇn câc chi thi, nghi quÉt, t<ét tuân cua Trung uong: Chi ttri sO +:-CfnW, ngày
O8/4DO2O cùa Ban Bi thu"vé tdng cuùng sr ldnh ilgo cùa Dàng ttiiivôi hogt ttQng ara HAi Nhà bâo WÇt Nam trong
tinh hinh moi"; Chl thi s6 44-CTÆW, ngày l6l4t2\2\ cùa Ban Bi thu vè "diii m6i, nâng cao chàt luqng hiêu quà
công tdc xu(it bàn, phat hanh và nghiên oA, no" fip sdch lÿ ludn chînh trî';Tltông bâo Xét tuân s6 tZ:-tAffW, ngay

061412020 cùa Ban Bi ttru vè "fiép n4c thvc hiên Chi thi sii t t -Cf/fW caa Bç Chinh tri khôa YIII vè viQc mua và tlçc
bdo, tsp chi caa Dàng "....T6ng ffu tS nàm thgc hiÇn Chi thi s6 50-CT/rW, ngày 04/3t2005 cüa Ban Bi thu ftnôa D() vè

viQc "àiiy m.qnh phrt iién và rîng à1ng công nghQ sinh hçc phuc w sU nghiêp côn7 n7hrçp hôo, hiên dqi 4ôa Ail mnc "; 15

nàm rt4rc tiçn Ctf U,i sô +g-CTÆ'W, igy Z\\WZOOS cua Ban Bi thu (klrôa DQ và Tlrông Uao Xâ hân S 2GTBTW, ngày
gtSnO\l "nè @ a1,5 Cto rtinh tbt kÿ công netuçp haq hiên ctq hfu dà rutoc";|S nàm tlUrc hifu Clü üri sô S,|-CI/IW, ngày

30/l12005 cua Ban Bl thu vè "brg cuary ltu t foo công tæ photrg, chông Hil//AIDS frong tinh hùth moi"; l0 nàm thUc hiçn

Chi thi 46-CT/[W ngày 271712010 cüa Ban B{ thu vè "Chiing sy xâm 
"h,âp 

ctu cac san pluim vàn hôa dôc hCi Say lnty hoq!

dqo atuc xà ha,:"; so Èéi5 nàm thgc hiÇn chi thi 4I-CTÆW cùaBan Bi thu ktr6a XI vè"üngcuùngsqldnh ctqo cuaDans ttôi

voi công tdc quàn lÿ và ô ch,ûc lë h/i" ;...

" DA c6 100%o câc dla phuong, co quiur, tlon vi và tên 47.668 tlang viên cua Dâng bô dàng ky làm theo Bâc gan vôi
n§i dung chuyên dè nâm, dat ti lê 97,syo.

" Quyét dinh thành lgp và chi dinh Ban Biên t$p câc Kênh thông tin cùa Ban Chi tlao fiên mgng zalo và facebook;

Thông bâo két quà ho3t ttQng cùa BCD 35 tinh tùng thâng và duy td hoat tl§ng cùa câc kênh thông tin cùa BCD 35.

13 Chuyên dè vè "Cugc ciich mçng công nghiÇp làn thir 4, thùi co và thâch thrlc; môt sô ntriêm vU, giâi phâp chù
rtQng iham gia cuQc câch m4ng công nghiÇp làn thü tu theo tinh thàn Nghf quyét s6 SZ-llqnW ngày
27/912019 cùa BQ Chlnh tri".

14 Nàm 2019: TCCSE IITXSNV:108/543 = l9,89Yo:' TCCSD HTTNV: 4151543 = 76,43Yo; TCCSD HTNV:
201543 :3,68Yo; TCCSD không HTNV: 0 %.

'5 T4p thê: Tông s6 <lugc kiêm diêm, tlânh giâ: 59 tâp thè (trong d6, HTXSNV: ll dqt 18,64%: HTTNV: 47 d?t 79,660/0;

HTNV: Ol dqt1",7o/ù.Câ nhân: Tông sii tlugc kiêm diêm, tlânh giâ: 180 dông chi (hong tl6, HTXSNV: 36 d4t 2\ù/o;HTTNV:
l4l il4t 78,3Yo;01 câ nhân không HTNV d4t0,6yo,02 câ nhân kùông tlanh giâ vi tli hac det l,l7o).
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Công tâc dièu deng, Uô nfriêm, hiêp y và luân chuyen cân bÔ dugc thuc hiên
ch{t chë, Aam Uao câc buôc quy trinh theo quy dinh" gàn vÔi quan tâm công tâc

dào tpo, Uài AuOng cân bô. Tô chirc thi nâng ng4ch công chirc tir ngpch chuyên
viên lên ng4ch chuyên viên chinh và xét thàng hAng viên chirc trong co quan Dâng,
MTTQ vilcâc doàn thé chfnh tri - xâ hôi tinh nâm 2019. Thçc hiÇn dày dü, §p thÙi

cfré aô chinh sâch dôi vôi cân bô"; tô chric khâm, kiém tra sirc khôe ..* UO phuc

vU dai hQi ctang bô câc câp nhiÇm ky 2020-2025. 6 thâng, toàn tinh két npp dugc
208 qufur chüng vào Dang.

1.4. Công tdc kiém ffa, gidm sdt và thi hành bÿ luQt Dâng

, Xây dUng Ké hopch, triên khai thgc hiên 04 cu§c giâm sât theo Chuong trinh
kiêm fta, giâm sât nàm 2O2O cüa Ban Thuôrng vr; Tinh üy18. Ban hanh Ké hoach tông
kgt côgS tric kiêm ta, giâm sât, thi,hành hÿ luât trong Eang nhiÇm lcÿ 2015 - 2020;
tông ktit viÇc thgc hiÇn Quy dinh sô 30-QDÆW, ngày 261712016 cüa Ban Châp hanh
Tïung uong thi hfuh Chuong VII, Chuong VIII Dièu 1ê Eang; Hudrng dân công tac
nhân sU üy ban kiém tra t4i d?i hôi <tang bQ câc câp tién toi Dai hçi Dang bô tinh lan
thû )O( Chï d4o quân triêt, trién khai thgc hiÇn Thông bâo Két lufn sô 171-TB/TW
ngày 0913/2020 cüa Ban Bi tlru vè két quâ kiêm tra thlrc hiên Nghi q"yél Trung uong
4ldtoâ XII gtu voi v,.Êc trién khai, tô chirc thlrc hiÇn câc quy dinh vè nêu guong.

ayVê!.arnn ftành lâp tô công tac,giâlquyiêt don thu phuc vu Dai h§i Dang b§ câc câp
tién toi Dai hôi dai biéu toan quôc mn tfrt XIII cüa D*g; chi dpo giâi quyét kip thoi
don thu liên quan dén n$n sU <lai hQi theo «t*g quy dinh. 6 thang dàu nàm, 9ap üy
câc câp itâ kiém tra 165 tô chirc d*g và 301 dang viên; giâm sât dôi vôi 187 tô chrîc
d*g và 330 <tang viên; thi hanh § lupt 02tô chirc itang và 54 ctarg viênre.

1.5. Công tdc Dân vQn

Lânh dpo,.chi d4o quân triÇt, trién khai, so, tông két câc vàn bân cüa Trung
uogg, cüa tinh vè công tâc dân vQn, công tâc tôn giâo và hQi quàn chüng2o dâm bâà
,liltfuc, hiêu quâ; tieng tâm 1à tông tét 10 nim thsc hiÇn euyét a"int ro zqo-
QD. /TW ngày 2510212010 cüa Bô Chfnh tri vè quy ché công tâc dân van cüa hÇ
thông chinh tri và Quyét ctinh sô 106-QD/TU, ngày $rctzoti cüa Ban Thuùng vq

lStql toàn bô sungO3 uy vi{ Ban Thuùng vu Tinh ùy, 09 Ùy viên Ban crrâp rranrr Dâng bs ttnh, 0l phô chü tich
UBND tinh; Chü nhiÇm, 0l Ph6 Chù nhiÇm IIBKT Tinh,iy, 09 Giâm aii" ,à tuong auong, og il,o Giâm ttôc và
tuong duong. Thlrc hiÇn quy tinh kiÇn toàn bô sung câp üy, üy viên kiêm tra nhiêm Icÿ zorc]zozo, rz uv ,ia, gu"
TyEg uu,30 Üy viên Ban Châp hành Dâng U6, O: Éi thu huyçn, th! ùy; 0l Chü tlch UBND huyÇn, 0t phô Chü
tich UBND huyÇn.

"Tâng, rruy tëng huy hiÇu Dàng <tqt 312 và t9l5 A6i vOi: 1.956 rlàng viên.

"Giln sâ.t vi§c lânh @o,.ght tl4o tô chrlc quân hiÇt, thsc hiftr chi thi 35-CTÆw, ngày 3015D019 cûa BQ Chtnh hi và câc
y,àt, fâr_q!@", huông gg:ylryg uong, cüa rg o, uè a+i n6i ttàng uç 

"a. 
üp tié" tÀ oa r,Ol aàiitA, il;ilÀ;

F t,Î{I "tiu 
Dâng d6i vôi BTv: HuyÇn ùy Kim Bâng pinh [rc, thà,h Lier, iy r.r,an, m!,iy ouy Tiên, Thành üy

Phù Lÿ. Giâm sât viÇc lânh tl4o, chi ttao thlrc hiÇn ctri ttri s6 :s-ciÉw, ngày 26t5D014 cua Bô cr,irr, ii, èiri *il6;icrÆu, ngàv 2917D014 cüa Ban Thuùng,p ITL"y vè ung cutmg rsiatr d4o, chi aao c,iu tiarg;ôt;h;ô,rg'j;rté,
9'gdâ, và giài quyét khiéu n4i, t6 cao aôi vôi BTV.: uuyen"uy: r.y"Niiaru Thanh Liêm; Thành ùy phü Lÿ. Giâm sât viÇc
P.}c 

nie-'1f ttrôns bâo 1! Ban Thuùng vu.Tinh riy vàkét qua â soat cuô,c ttrantr ra và viÇc *,u r,ie-, ùé" üi;;kiêm toân Nhà nuôc nàm 2016, zotl,zoiga6i vqla*r oaosà rai chinh; Lânh clpo Thanh tra tinh; Lânh tt4o SBNDhuyÇn: Binh Luc, Thanhliêm, Kim Bâng 
],à Thlnh pn6 fhri Lÿ. Giàm sât ,iê" tann dpo, cht d3o thgc hiÇn Nghigrlv{ rrunc uqns f moa }l-l vè xây dsng .r,î,r, aOr-oare;i,, d ü.é; ,io rrie" chr thi 05 -crÆw, ngày t5/5D016 cûaB0 chlnh ti vè trâv m4nh hec 4p va ram theo tu tror,à ao tftic, phonj 

"â.h 
tià- Ai-N4t h';6ivôi Ban Thuôrng vuHuyÇn üy: Btnh Lpc, Kim Bâng.

t'Bàng 
câc trtnh thric: ktiên trâch 51, càurh câo 03 tlâng viên.



5

Tinh üy vè Quy ché công tâc dân vfn cüa Tinh üy; trién khai thgc hiQn "Nàm dân
v1n khé9" 2O2O2t. Chi d4o tàng cuèrng công tâc dân vQn cüa chinh quyèn, üUc hiên
Quy ché dân chü ô co sô gân vôi viçc trién khai thyc hiÇn Chi ttrigs-CryTW cüa
B9 Chinh tri vè tô chric ilei hôi dang bQ câc câp nhiÇm kÿ 2020-2025. Theo dôi,
nÉm châc tinh hinh nhân dân, tin nguông, tôn giâo trên dla ban; tông hçrp câc ÿ
kién cüa Nhân dân dông g6p vào du thâÀ van kiên Eai hôi Dang UOiintrlan tfli
XX và Dai hôi toàn quôc tan tnt XIII cüa Dâng.

1.6. Công tdc Nçi chinh

Chi d4o, dôn d6c thgc hiÇn Chuong trinh công tric trgng tâm vè phông, chông
tham nhütg, Chuong t irh công titc cila Ban Chï d4o Câi câch tu phâp tinh nàm 2020
và câc chi thi, nghi quyét, vàn ban lfuh d4o, chi d4o cüa Trung uorrg, cüa tinh vè
công ülc nQi chinh, cëi câchtu phâp và phông, chông tham rùürg. Chi d4o tông két,, 

I 
I I I 9' I ----9- -_

công tac phông, chông tham rürüng tù khi üanh lap Ban Çhi <tAo Trung uong vê
phông, chiSng tham nhüng (n7ay 01/02/2013) dén nay; so tét Cni thi rô 50-CTÆW
ngày 07/1212015 cüa Ba Chinh tri vè tàng cuôrng sg lânh dpo cüa Dang Aôi voi công
tâc phâthiên, xü 1ÿ vp viÇc,.rU 

"* 
tham rùrüng. Tâp trung n.im châc tinh hinh, chi dAô

xü lÿ don thu, ntürrg vân Aè nôi c6rn, phûc t4p, dâm bâo ôn dinh tinh hïnh, phuc vu
dai hôi tlang bô câc câp nhiÇm kt 2020-2025.

2,Lành tl4o công tâc chinh quyèr,

Tich cgc dôi môi, nâng cao chât lugng, hiÇu quâ ho4t d§ng cüa FDND tinh;
tô chûc câc.kÿ hep HDND tinh bât thuùng (9huyên apl Aê thông qua câc nQi dung,
nhiêm'nç câp bâch, phuc vg yêu càu phât trién kinh té - xâ hQi cüa tinh; tàng cuôrng

nâm tinh hinh, kip thùi dôn dôc câc ccv quan, cton vi giâi quyét câc ÿ kién, kién
nghi, nguyÇn vSng chinh dângcüa cü tri. Tpp trugg dôn d6c,,giâp sât viÇc thgc hiÇn

câc Nghi ayVêt cüa HDND tinh; kip thü giâi quÉt rùüng vân dê phât sinh giüa hai
kÿ ho.p. Triên khai thgc hiÇn Kê hopch giâm sât chuyên dê nàm 2020.

Chi dpo Üy ban nhtu dân tinh bâm sât nhiÇm vu tr9îg tâm, giâi phâp dièu hành

cüa Chinh phü, Nghi quyét cüla HDND tinh, tâp tung fién kàai thgc hiÇn ilâm bgo

hiÇu quâ. Rà soât, djinh gîâkét quâ thug hiÇn Ngh[ quyétDai hôi Out g bô tinh lân
thü XIX vê phât triên kinh tê - xâ hQi gân voi 5 ngh[ quyêt chuyên dê cüa Tinh üy;
dè xuât dinh huong, mpc tiêu giai doAn 2O2O- 2025. Tâp trung phât trién kinh té - xâ
hôi gàn voi thlrc hiÇn quyét [Çt, dàng bQ câc giâi phâp phông, chông dich bçnh
Covid-192'.Xày dr,mgKé ho4ch, triên khai kip thoi câc nhiêm w, giâi phâp câp bâch

thâo gô khô kùàn cho sân xuât kinh doanh, dâm bâo an sinh xâ hQi tmg phô voi dich
Covid-19; nô lyc vugt qua thâch thüc, <lôn thoi co, phpc frôi t<infr té theo chi d4o cüa

'o Q,rân triÇt, triên khai thlrc hiÇn Thông bâo Két luan 158-TBÆW, ngày O2tOll2OzO cùa Ban BI thu vè tiép thlrc
hiên Két lufn 102-KLÆW cüa BO Chinh tr! khoâ XI vè hôi quân chung trong tlnh hlnh môi; Thông bâo Két luân sô

160-TB/TW, ngày 16t01t2020 vè viÇc tiép tpc thlrc hiên Két lufn 62-KLÆW, ngày O8ll2t2OO9 cùa BQ Chinh tri vè
aôi mOi nQi dung, phuong thrîc hoat tl§ng cüa MTTQ ViÇt Nam và câc doàn ttrê chinh tri - xâ hôi; ttânh giâ két quà

l0 nâm thuc hiên Chi th! si5 43-CT/TW, ngày 08t612010 cüa Ban BI thu vè "tdng ctùng sv ldnh dqo cùa Dàng
diSi vat công tdc Hôi Chir th\p clô ViQt Nam";02 nàm thgc hiÇn Chi thi sO tg-CfnW, ngày l0/01t2018 cùa BÇ

Chinh nj vè tiép tuc thuc hiÇn Nghi quyét s6 25-NQ/TW ngày l2l3l20l3 cua BCH TW Dàng vè công tâc tôn giâo

trong tinh hinh môi...

"Nàm 2020: Câc rlon vi, dia phuong ilâ ttàng § thgc hiÇn môi 133 mô hinh (Kinh té :+ mO hlnh ; Vàn h6a - xâ h§i
53 mô hinh; Quôc phông - An ninh 36 mô htnh; Xây dpg trç tfrông l0 mô hlnh); thgc hiÇn nhân r§ng: 333 mô hlnh
(Kintr té 68 mô hinh; Vàn h6a -xâ hoi 166 mô hinh; Qu6c phông - An ninh 39 mô htnh; Xây dyng hÇ thông chinh tri
60 mô hinh).
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Chinh phü, Thü tuong Chinh phü. Công tac chi dpo, djèu hanh bao quât toan diÇn mqi

linh v.ut cüa doi .0"[xâ hQi, huong uè .o sô, nâm Uât ttrOng tin và chi dpo xü lÿ câc

vâ" Aè phât sinh nhanh chông, kfp thü.

Tiép tpc chi d4o dây mpnh câi câch hanh chinh, trgng tâm là thü tuc hành

chinh, nâng cao ÿ thüc trâch nhiêm trong thi hanh nhiêm vu, công vU cü? cân bQ,

công chüclviên rt,i. tên dia bàn tinh, otât n trâch nhiÇm nguÙi dung dàu. Hoàn

thàrh [cÿ thi tuyên công chüc hành chinh nâm 2020; tuyén dUng giâo viên câc câp

nâm2019. Khai truong Trung tâm dièu hành thông minh cüa tinh.

3. Lânh il4o Mit tr$n Tô quôc và câc tô chürc chinh tri - xâ hQi

T$p trung tuyên truyèn, vân dÔng cân bQ, hQi viên và nhân dân thgc _hiÇn

nghiêm .a" Uiê" phâp phông, chông; *g t O phông, chông dich Covid-l9 và hô trq
<tàng bào bi thiêt hai do hpn hân, xâm nhâp mdy"; tich cgc tham gia phong trào

hién mâu tinh nguyçn24. Trién khai thuc hiên Ké hoach giâm sât và phân biÇn xâ

hQi nàm 20202s.

MTTQ chü tri, phOi frçrp.câc tô chüc ch(nh tri - xâ hQi tinh xây dpg, trién
khai thçc hiÇn Dê ân tuyên truyên, vfn d§ng nhân dân tg quân; thUc hiên phân lopi,

thu gom Âc tbâî, xü 1ÿ râc hüu co, nuôc thâi chàn nuôi tpi hQi gia dinh, xây dpg
canh quan môi truèrng khu" dân cu xanh, spch, dçp trên dira bàn tinh giai dopn

2020-2024; tuyên tuyên, phô biên giâo dgc phâp luft và tu vân phâp 1ÿ; hô trg dào

t4o nghè, ttl vân giôi thiÇu viÇc làm; chuyên giao kién thirc khoa h9c kÿ thtlât trong
linh v.uc trông trgt, chàn nuôi cho doàn viên, hQi viên và hô trg con giông, cây
dng, vay v6n dê mô rông phât triên kinh té hQ gia dinh26. Chi dpo, hucrng dân sâp

22 Thành lêp Ban Cht d4o phông, ch6ng dich bênh Covid-l 9 câc câp trong tinh; Ban hành câc vàn bân chi d4o và
triên khai câc hog tlQng phông, ch6ng dich bÇnh Covid-l9 ttung chi tt4o cùa Chinh phù, Thri tuong Chinh phù, câc

co quan Trung uong và diên bién dich bênh trên ttia bàn; câp trên 20 ÿ dông mua sâm phuong tiÇn mây môc, vQt tu
y té phông, ch6ng dich; tông hqp bâo câo ttnh hinh dich bÇnh hàng ngày, hçp Ban Chl tt4o tinh hàng tuàn...

" MTIQ tinh: Dén thâng 512020 ttâ tiép nhfln hên 4,+ ty dông tièn ung hQ; ph6i hqp trao 700 suât quà, tri giâ 700
triÇu cho hQ nghèo bi ành huông. Doàn thanh niên: quyên gôp ung hô, phât miên phf gàn 180 nghin khâu trang, gàn
6.000 chai nuôc sât htruân... vôi tông s6 tièn trên2 ty dèng. LELD tinh: giüp ttô l0 tiÇu ttông cho câc bâc sÿ Bênh
viên Da khoa tlnh, trao ung hô 500 kg g3o cho Khu câch ly tfp trung t4i Trung doàn l5 I t4rc thu§c Bô chi huy Quân
su tinh; ung h0, girip <lü trên 60 6 gao ttê tô chric chuong tinh phât gpo miên phi qua cây gpo ATM cho nguùi lao
tlQng.câc KCN cùa tinh và h§ gia tlinh bi ành huùng do dich. HQi PhU nü: vfln tl§ng nguôn lgc, céc nhà hào tâm üng
hô tièn và 66.6O0 khàu nang vâi vôi tri giâ 405 triÇu dèng t{ng cho khu câch lV tâp trung cüa tinh; ilQi ngü y Bâc sÿ
Trung tâm y té thi xâ Duy Tiên và câc hQ gia ttlnh bi câch ly t4i nhà, chi ern phq nu c6 hoàn cânh kh6 t iran. Hôi
Nông dân: vân tlông ung hô tl giâ trên 160 triÇu ttông.

21Cd frên 4.500 doàn viên, h§i viên <Îàng § tham gia hién mâu tlnh nguyên và thu tlugc 3.700 tton vi mâu.

" Hoi CCB Unt gi4m sât UBND huyÇn llnh Lsc thsc hiÇn Quyét dinh sô 4gl2otsleD-TTg ngày t4fiot2ots cüa Thù
tuông Chinh efù vq cné aO ch{nh sâch a6i voi aan công hôa tuÿén tham gia k{râng ctrién cnénfrt âp, chring Mÿ, chién
tranh bào vÇ Tô qu6c và làm nhiÇm 4r Quôc té. Hôi Phu nü tinh giâm sâi LBND th! xâ Duy ùên t ong ttrlrc triçn I-u4t
Trè em nàm 2016 ...

2u H6i Nông dân: Tô chûc bôi duüng nghiÇp 4r công tâc H§i cho hên 1000 cân bQ làm công tâc hQi nr huyên dén co
sô; tuyên trryèn ptrô Uién, gâo duc phâp luât èt o sS.O:6 lugt nguùi; ü yan pfrfu hârr cho 30.281 lirqr nguü; tO.firi. @ h,râ"
chry&t @ tier @ KHKT clro 86.985 hryt hÔi ütu.Eoh thaùnith: ph6i hçrp thành lflp cac tô tiét kiÇm vay vôn do'Eoàn

9}ù Tê, 9Sr lÿ.và,riênl<hai câc {rén_vay v6n giài quyét viçc làm cirb tnanh nien. Drin nay, toàn tinh cô224 tô iét
kiÇm và vay vô1 vÔi tông sô du ng hon 3 l5 ÿ triÇu dông. Liên doàn Lao d§ng: câc câp Công tban nong tinh tô chric 215
cu§c tuyên tnryèn vè câc chü truong, chinh sàch fiên quâ tlén nguùi lao a6ng nf," mât fao AOng, Lqt Công rloàn, Lu4t
BTDGI'...cho 85.520 CNVCLD. HQi Liên hiÇp Phs 1ti, tô chüc 24 buôi t{p huânchuyên giao l<tt<t .ho h{i viên, cung

ryy.e?9 4 PI Fl'.v^â" aOne 2072 ptur ni: tteng ky hqc online khü .eÉep Ùüfu ;uû àç. i,"at t Àire rnrrir{ rei
nôi hô tq 04 gia tllnh h§i viên phlr nü knôi nghiÇp...
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xép, kiÇn toan tô chüc bQ mây hQi, iloan thê ô câc diaphuong sau khi sâp nhap don
vi hanh chinh; cüng cO t<içn toàn và nâng cao chât luqng ho4t dQng cüa câc tô chüc
doàn, hôi, thu hüt, két nap doàn viên, hQi viên mûi27.

rr. LÂr\H Dâo puÂr rRrÉN Krr\H rÉ, vÀN nôa - xÂ Her
6 théng dàu nàm, kinfr té - xâ hQi cua tinh co bân ôn dinh và tiép tpc cô buôc

phât triên so vivi cùng §. Tông san phâm tong tirf;. (giâ SS20l0) uôc dgt 17.480,9 ty
dông, tàng 6,43Yo; GFDP binh quân ctàu nguôi (Sid hiên hành) u.oc dpt 31,3 trieu
dông, bàt g 43,6yo ké ho4ch nàm, tâng7,2Yo so vôi cùng ky; Co câu kinh té: Nông,
lâm nghiÇp, thüy sân 1l,6yo, Công nghiÇp - xây dWrg 61,20Â, Dlch v127,2Yo. Tÿ lê
h§ nghèo giâm côn2,3Yo, giâm 0,08% so voi cuôi nàm 2019.Tÿ lê tfrât nghiçp khu
vgc thanh th! uôc ctsn 3,2Yo. Tÿ lê râc thëi dô thi duo. c thu gom và xü lÿ dat 100%;
Tÿ tÇ râcthâî nông thôn dugc thu gom98Yo, trong dô xü Lÿ 86%. Két quâ cg thê
trên câc linh vgc:

1. Phât triên kinh té
1.1. Sàn *rât nông nghiQp, xôy drng nông thôn môi
Giâ tri sân xuât nông, lâm nghiÇp, thuÿ stn (gid SS20t0) tâng},44olo so vôi

cùng kÿ nàm 2019.

. Tràng ffgt d4t két quâ t6ÿs,tich cgctrién khai, thuc hiên cércké \o4ch, aè an
vè phât trién nông ngliçq công nghê cao2e; chuyên dôi co c$t cày tr","g và nuôi
tràng thüy san trên dât tôrrg lfia; câc mô hinh tfch tp, liên két san xuât nông sân
spch, nlrg hôa; img dung mQt sô giông 

-cây 
tràng môi, sâur xuât theo huong tpp

trung gân voi hqp dàng üêu thp sân phâm30.

Chàn nuôi dugc duy tri ôn dinh; tiép tpc thUc hiÇn câc dè rân chàn nuôi bô
süa, bô sinh sân, bô thit3t; dây manh phât triên chàn nuôi gia càm, câc khu nuôi
trông thüy sân tfp trung; mô hinh diém nuôi câ rmg dUng công nghê cao "Sông
trong ao"3'r....

Chuong trinh xây dpg nông thôn môi tiép tpc duo. c trién khai mAnh më,
hiÇu quâ. Hoan thiÇn hô so, trinh và dugc Thü tuôrng Chinh phü công nhen huyÇn
Binh Lpc d4t chuân nông thôn môi; dén nay, toan tinh cô 5t6 huyÇn, thanh pnO, tfri

"Liêntloàn lao tt§ng: thành l$p môi dugc 26 CECS, phât triên môi 3.951 ttoàn viên HQi Nông dân: Tô chüc két

4p môi và phât thê cho 2.209 h}i viên. HQi Liên hiêp Php nü: két n4p 159 hôi viên môi. Hôi CUu chién binh: t<ét nap

môi 413 hQi viên.

"Nang suât câc cây trông Vç tlông 2}lg-2020 tàng so vôi cùng §; gieo cây lüa xuân det 99,7o/o ké ho4ch vè aiçn
tich, nàng suât lüa xuâg uôc dat 66,5 tqlha, giàm 0,1 tAlha so vôi cùng kÿ. Cây màu qr xuân <lâ gieo tông itugc
5.074,8 ha, d4t I 19% kê ho4ch

2'Dén nay dâ tlch tu duqc 375,68 ha và bàn giao cho doanh nghiÇp 206,431375,95 ha tong 6 ktru NN CNC dê giao
cho câc doanh nghiÇp tô chric sàn xuât.

'ty'y xuân 2020, toàn tinh thlrc hiên 63 mô hinh cânh dông mâu v6i diÇn tich 1.546,7 ha; quy ho4ch 37 mô hinh
.t ^ À

grong cay rrong msr vor diÇn tich 653 ha, trong tl6 17 mô hinh giông lüa môi, 20 mô hinh dua chu§t bao tü.

3tEén271512020, toàn tinh c6 194 tr4i chân nuôi 3.903 con bô, bê vôi sàn luqng süa bân cho câc nhà mây 32,5
tân/ngày; uôc 6.thâng dàu.nàm, tông ttàn bô sinh sân, bô thit dat 28.500 con, trong d6 sô bô, bê thit chât luqng cao
tlpt 2.080 con bàng SzNt<é hoach.

32 
Oén nay, toàn tinh c6 15 mô hinh nuôi câ "sông trong ao" dang thyc hiÇn, trong d6 cô 6 mô hinh riên khai nàm

2020
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xâ và IOO% xâ dpt chuân, hoàn thành nhiêm W xây dUng nông thôn môi; rà soât,

chi ct4o huyÇn Lÿ Nhân hoàn thiÇn thü tgc, hà so trinh công nhân huyÇn dpt chuân
nông thôn môi nàm 2019; tiép Qc ffiên khai dè ân xây dUng xâ nông thôn môi kiêu
mâu tinh Hà Nam giai do4n 2018-202033.

1.2. Sân *uât công nghiÇp

Hopt <lông sân xuât công nghiêp gëp kùô khàn do anh huong cüa dich bênh
Covid - 19. Chi s6 san xuât công nghiÇp tàng7,lYo; tinh theo giâ tr[ sân *uât @ia
SS20I0),uôc dpt 52.444,6 fÿ clàng, tâng7,3oÂ; câc san phâm công nghiêp cô müc
tàng truongthâp,trong tlô m§t sô sân phâm giâm so vôi cùng §3a.

. TAp tnrng triên khai câc nhiÇm yu, giâi phâp câp bâch thâo gô kh6 khàn, t4o

dièu kiÇn thuân lqi cho doanh ngtüêp <Iây nhanh tién dô dàu tu và phât triên san *uât,
kinh doanh. Eây nhanh dàu tu xây dpg ha târe câc Khu công nghiêp"; rà soât, dè

*uât aièu chinh Quy ho4ch phât trién câc Khu Công ngfriêp trên <I!a bàn tinh.

Thu hüt aa, tu dat két quâ tôt, nàm tong nhôm 5 tinh aân ctàu toan quôc. Tinh
dtin ngày Oll7l2\20, dâ thu hüt ducv. c 44 dV rân itàu tr.t'u, tông viSn dàu tu dàng§ môi
và dièu chinh tàng vôn il4t ûên 541 hiÇu USD và 16.752 tÿ <Tàng. Lüy ké dén ngày
0lt7/2020, trên dia ban tinh c6 998 dg an dàu tu côn hiÇu lgc37 voi vôn dàng §
4.054,5 triÇu USD và 130.95 5,3 tÿ dàng.

Quan tâm phât trién tiêu thü công nehiêp và làng nghè. Rà soât tinh hinh hoat
ilông cüa câc cum công nghiêp, tinh hinh phât triên hng nghè trên dia bàn tinh.

6 thang dàu nàm 2020 cô 335 doanh nghiÇp thành lâp môi, vôi tông vôn
dàng W 5.952,5 tÿ <tàng , 176 doanh nghiêp güi thông bâo tpm ngirng hopt àQng,
19 doanh nghiÇp giâi thé.

l. j. Throng mqi, dlch vqt

Tông mirc bân lé hang hoâ và doanh thu d[ch vp tiêu dùng xâ hQi uôc d4t
13..136,8 tÿ dèng, tâng 4,7Yo so cùng ky ,à d4t 44,2Yo ké hopch ,ra*. Kim nggch
xuât khâu uôc dat 1.177 triÇu USD, giâm lYo so vôi cùng §, bàng T%ké hoach
nàm. Doanh thu du lich uôc d$ 5z;& àÀng, leng +t% so vôi cùng kÿ, clpt 26,tyo
ké ho4ch nàm.

Tiép ûlc thu l,rüt dàu tu, dôn dôc hoan thiÇn thü tgc, dây nhanh tién ds dàu tu
câc dç rân trgng diém trong iinh ,..or thuong ryi, dich vçr*. Duy tri vQn hành và

33 
xâ Xuân Khê, huyÇn Lÿ Nhân dugc công nhsn tt4t chuân nông thôn môi kiêu mâu; 5 xâ ttiêm côn lai rlang tgp

trung thgc hiÇn dê hoàn thành câc chi tiêu, tiêu cht theo ké ho4ch.

31Bia giàm 35,8Yo;nu6c giài khât giâm 34,7Yo; quàn ao may sân giàm l9,5yo;xe gân mây giâm ll,2o/o sovôi cùng
kÿ nàm 2019...

" tÿ tê {n aàv câc KCN dén nay: Dông vàn I rlpt 100%, Eông van il d?tg7,3yo,Dông vàn lr (giai itoqn I) dqt
7_4:4y:, Dông.ven rv û?t7o,zyo, châu son det 9toÂ,HdaMac àat 70,9o/o; xcN iangîan m G,r, ctoqn II) dang

ÿ,TH ly}^,fy: tilo dât s4ch cho nhà dàu tu. trgns quÿ ruz9io;x'cx rn"nn Liêm trang cpMB giai ao4n rr ds
kiên sê cô tlât tIü ha tâng giao chonhà Aàu tll tnrr câpîông qaÿ \U2020;KCN Thâi Hà (gialttoan D d*g cpun au
kién se cd dât spch gi"o".fio rhüÂ;;;" cuôinem zozo.

36Gôr 2l dU ân FDI và 23 dy ântrong nuôc

" Gàm 3 15 du én FDI và 683 dU ân trong nu6c
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khai thâc San giao dich thuong mAi diÇn tü trên dla ban tinh3e; xây dUng aè rin tô
chüc HQi chq thuong mai - nông san vùng dèng bàrrg sông Hông tinh Hà Nam nàm
2020; câc dè ân Xüc tién thuong mai qu6c gia nem 2O2L Ban hanh quy trinh
chuyén eôi mO hinh quan lÿ, kinh doanh khai thâc chg trên dia ban tinh Hà Nam.

Câc.ho4t dông vfn tâi, buu chinh viên thông, câp nuôc s4ch, diÇn lgc tiép
tpc phât triên, co bân dâp tmg dugc yêu càu san xuâi và tiêu dùng cüa nhân dân40. 

^

1.4. Tài nguyên - môi truàng
Thyc hiÇn.dàng bQ câc giâi phâp, tàng cuèrng công tâc quan lÿ nhà nuôc

trong linh vgc dât daî, khoang san, môi truùngar. Tiép tpc thg" Àiçr, rét tr4n +z-
KL/TU ngày 191812016 cüa Ban Thuong vu Tinh üy vè xü lÿ câc tôn t4i, vi pham
trong thgc hiÇn Ké ho4ch 566/I(H-UBND tai câc huyÇn, thành phô.

6 thring dàu nàm, dâ thâm dinh 14 hô so giao dât, 23 hô so cho thuê dât, 08
hà so thu hài dât, 01 hè so chuyên mpc dich sü àtmg dât. ftoan thanh viÇc kiém kê
dât dai trên dla ban; thUc hiÇn dàng kÿ, 

"âp 
GCNQSb dât, quyèn sü dsng nhà ô và

tài san khâc gan tièn vôi dât nn dàu cho 1.100 tô chric, hQ gia dinh; câ nhân.
Thucrng xuyên kiém lll:a, grâm sât tinh hinh ho4t dông cüa câc nhà mây xü lÿ Éc thâi
trên dia ban; ban hanh câc Eè rân thâo gô khô khàn, vuông mâc tong thu gom, bôc,:.
xirc, v$n chuyên, xü 1ÿ râcthâî sinh hopt trên d[a ban tinh42.

1.5. Dàu tu - xay dwg; phdt trién dô thi
^a .( 'Tông vôn dâu tu phât triên thUc hiên 16.126,7 ÿ dông, bàng 43% kê) ho4ch

nàm, tâng3,4oÂ so vôi cùng §.
Dây manh cluan lÿ trong linh v.uc xây dpg co bân và tret tU clô thi; hoan thiên

và duo. c Thü Juong Chinh phü phê duyÇt nhiÇm vu Quy ho4ch ti+ Hà Nam thoi ky
202I-2030, tàm nhin dén nàm 2050. Xây dgng và trién khai Ké ho4ch xây dpg
huyÇn Kim Bâng là iIô thi lopi IY tién tôi thành lâp thi xâ. Tiép tpc trién khai
Ké hoach thgc hiÇn ttô thi tàng truông xanh trên dia bàn tinh Hà Nam dén nàm
2030; rà soât quy ho4ch khoang sân (dd, sét) trên dla bàn tinh, ntrât ta khu vgc
quy ho4ch phât triên Khu du lich qutic gia Tam Chüc.

Tiép tpc rà soât, dièu chinh, bô sung ké hopch dàu tu công trung h4n
2OL6-2020; trién khai xây dUng ké hoach dàu tu công trung h4n 5 nàm giai dopn

3t Khu du lich Tam Chric, BÇnh viÇn ViÇt Eric, B4ch Mai co sô II, BÇnh viÇn Nhi, sân golf Kim Bfug giai dopn II, sân

golf Tugng Lhlt...

3e dén nay dâ cô tên I .000 san phâm duqc quâng bâ, 100 doanh nghiêp tham gia v6i tên 85.000 luqt tuy cfp

oo Tông s6 thuê bao tliÇn thoai ttén thâng6/2020 uôc ttat 880.000, bàng99,44% ké ho4ch nàm, s6 thuê bao btnh quân

dgt ÿ lç 103,38 thuê bao/100dân. 56 thuê bao ADSL dat tÿ lê 15,15/100 dân, üing 24,93o/o so vôi cùng § và bàng
gt,g}yoké hopch nam. ffrôi lugng vfln chuyên hàng hoâ tl4t 15,386 riÇu tân, gtârm2S%;khôi luqng vfln chuyên hành
khâch dat 3,799 triêu nguü, giàm 36%o so vôi cùng lcÿ 2019....

n' 
Xây dgng và riên khai t<é tro4ctr dlnh giâ dât cu thê nâm2020;fé hoach sü dpng dât nam 2020 cùa06 huyQn, thi

xâ, thành phô; rà so6t tlièu chinh, bô sung darù muc dtr ân thu hôi tlât, aU ân chuyê4 mpc tlich sù dlrng duôi l0 ha dât
trông lria, dudi 20ha dâtrimg phông h§, duti S0 dât rimg sàn xuât nàm 2020. fiêm ta công tâc BVMT dôi vCi cec

doanh nghiÇp trên ttia bàn tlnh, tlëc biÇt aiii vOi câc co sô sârn xuât, kinh doanh khu vyc phia Tây Dây.

42 Hoàn thiên, ban nanl Oè tur phân lo4i râc thài sinh hoSt tqi nguôn, thu gom, vfn chuyên, xù lÿ râc thâi sinh ho4t tên
ttia bàn thành phô Phù Lÿ, phuùng Hôa M4c, Dông Vàn, thi xâ Duy Tiên và c{c thi trân giai doet2}20-2022;Dè én

ttâu thàu dich vu b6c xüc, v$n chuyên Éc thài sinh ho4t ttl câc ttiêm thu gom dén câc nhà mây xü lÿ râc thâi sinh ho4t

trên tlia bàn.



2OZl-2025. Dây nhanh tién d9 GPMB, thi công, gîâi ngân câc dg ân, trqng tâm

1à câc dg ân trqng diêma3. Tông khOi tuqllg thgé hiên câc 9U i" sü dpng vôn dàu

tu công 6 thâng dàu.nam uOc dat 948,9 tÿ dàng; tông sô vôn dâ giâi ngân i14t

1.275,884tÿ dàng, bàng 56,gyoké hoech vôn.

1.6. Thu, chi ngân sdch:

Thu cân dôi ngân sâch nhà nuôc trên dfa bàn 6 thâng dàu nâm d4t 4.522,9 tÿ
dàng, giâm lo/o so voi cùng Lÿoo uà dAt 49% dg tqân Trung uong giao, 49o/o dr1toétn

e)v - r __-_-

ctia phuong. Tông chi ngân sâch dgt 4.349,6 fÿ dông; trong d6 chi cân dôi 3.831 tÿ
dàng, tànt 3% so voi Àng kÿ. Co ban <lâm bâo câc khoân chi theo du toân ctàu

nàm, Aëc Uiêt uu tiên nguàn chi luong và câc cné Aô chinh sâch.

2.Yân hoâ - xâ hQi

Tô chûc tôt câc hoat dông vàn hoâ, bâo chi, thê dpc - thé thao phpc vq
nhiÇm vu chinh tr! cüa tinh và nhu càu huong thp cüa Nhân dân, huông trgng tâm
tuyên truyèn câc co ché, chinh sâch cüa Trung ïong, cüa tinh; mirng Eâng, mirng
Xuân, chào mimg câc ngày tê tcrn; công tâc chuân bi và két quâ Eai hôi Dâng câc

câp tién tôi Dpi hôi XIII cüa Eâng; phông, chông dich.bçnh. Covid-I9. Chi «lao

dung tô chirc khai hQi Lê phât luong Düc Thânh Tràn dèn Tràn Thucrng, I.ê fhai
hôi chùa Tam Chüc và câc tê frôi truyèn thông khâc tai ctia phuong do ânh huông
cüa dich Covid-19.

Tpp trung triên khai cÏông b§, quyét liÇt công tâc phông, chông dich bênh
Covid-I9 trên dla bàn tinh dat hiêu quâot. Tàng cuùng kiêm tra, girlm sât chât lugng
thuôc; thanh, kiêm fia vÇ sinh môi truùng, vÇ sinh an toàl thgc phâm. Cüng cô, nâng
cao chât lugng khâm chüa bênh ü câc bênh viÇn tuyén tinh, huyÇn; nâng cao chât
lugng ho4t ctQng cüa tr4m y té câc xâ dpt BQ tiêu chi Quôc gia vè y té xâ. Oén hét
th,âog 6,tÿ tê trê em duôi 5 tuôi suy dinh duông *re nf,ç cân côn l},4oÂ.

ThUc hiên tôt rüriêm vç nàm hgc 2019 - 2020. Chât lugng giâo û,rc müi nhon
tiép tpc dugc giü vüng; thi h9c sinh giôi Qutic gia lorp 12 ai ioàn, nghiêm tüc,
dirng quy c-hé, dat két quâ khâa6. Dây mpnh xây dgng truùng chuân Quôc giuo'.
Chi dao chuân bi tôt câc dièu kiên tô chrîc § thi tôt ngtuêp, ttri vàoiop l0 T[{PT.

Quan tâm thgc hiÇn tôt chinh sâch xâ h9iot; trién khai chinh sâch hô trg nguài
dân gap -khô khàn do d4i dich Covid-Ig, ilâm bâo hô trq ,t rrg dOi tuqng, §p thùi,
không dê truc lqi chfnh sâchae. Tiép ec quan tâm giâi quyiSt uiê. Hn, §" arrn aai
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n'Du 
ân Duùng nôi ttr chtra Ba Sao tlén chùa Bâi Dfnh, du ân Ha tàng khu du lich Tam Chûc, dç ân phât trién

dô thi Phü Lÿ sü dgng v6n vay WB, câc du ân giao thông trên rtla bàn ttnh....

on 
MOt s6 khoàn thu giàm so vôi cùng §: Thué thu tir KVDV nhà nuôc trung uong giàm l|%;thu ttr KVDV nhà

ry99 d.l" Phyryg giàrn 54%; thu ttr KV CTN, dich vu NQD giâm l3%; thu câp quyèn khai thâc l,ùoâng sân giàm
46%; thuê sù dpng tlât phi nông nghi§p giàm 43%; câc khoân thu thuùng xuyên t4i xâ giâm l4%o; tltuttr t oat à619
xuâtkhâu giàm5%o...

a'kip thùi câch ly, dièu tri câc truùng hqp nhiêm bênh và nghi nhiêm, không ttê dlch benh lây lan. Dén hét ngày
nrcno2o, tttt tién hành xét nghiêm 1.284-mâu, thuc hiÇn cacir ty s.o+i ,g"u] aièu't4 ui r.r,oi uerr, 04/0a ca bénir
xâc tlinh.

16 50174 hqc sinh du thi dat giâi, gôm 0l giài l.{hât, t0 giâi Nht, t7 giàiB422giâi Khuyén Khtch.

a7 Dén nay, toàn tinh cô 363/370 truùng tlat chuân QG, tt4t ûÿ lQ 98,11%o;tàng l5 truùng so vôi cùng kÿ 2019.
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sông nguü lao dQng; tich cgc thUc hiÇn Chuong û:inh giarn nghèo bèn vüngto. 6.,1 *g
dâu nàm 2020, giâi quyêt viÇc làm moi cho 10.103 lao dQng, ûong dô xuât khâu lao
dçng 205 nguoi.

rrl. LÂNH DAO CÔNc TÂC QUÔC PHÔNG, AI\T NINH, NQI CHiI\H
Công tlc quân sg, quôc phông dia phuong duo. c triên khai tich cyc, hoan thanh

toan diÇn câc nhiÇm vU dè ra. Công tac gîén dpc quôc phông toan dân, Uài auOng kién
thüc quôc phông - an ninh tiép tui d"* trién t<trai friçu qùa. Hoan thanh giao, ntrân
quân nâm 2020 dqt 100% chi tiêu, dâm bâo công khai, an toàn, <Iune lupt. Tfch cgc
triên khai dàu tu xây dpg câc {r rân trong quy ho4ch tfré tfn quân sç khu v.uc phông
thü tinh; thpc hiÇn tôt công tric quan lÿ dât, công ûinh quôc phông, chinh sâch hfu
phuong quân cfQi. Duy tri thgc hiÇn gghiêm ché dô tr.uc s{n sang chiih dâu, phông
chông thiên tai, dich !ênh; chü tri, phOi hçrp dâm bâo câc dièu kiÇn itê thgc hiÇn câch
ly tâp trung phông chông dich Covid - 19 dâm bâo an toàn, theo quy dinh.

Tinh hinh an ninh chinh d, ûât t.u an toàur xâ h§i co ban ôn dinh, t<àông dê xây
ra câc vu viÇc phüc t4p. Dâm bâo ttÎ an ninh, tflt tr; tong aip É Nguyên dan Canh
Tÿ, Lê hçi Tich dièn D9i Son. Bâo vÇ tuyÇt dOi an toan Doan câc dàng chi Lânh dpo
D*g, Nhà nuôc uè Uram và làm viÇc tpi tinh. Nâm châc tinh hinh, ntrât ta tinh hinh
liên quan clén công tâc chuân bi dai hQi <tang câc câp rtriÇT W 2020-2025, tinh hinh
liên quan dén phông, chông dich bênh, chü dông giâi quyét ntüTrg vâ" Oè phât sinh.
Công tlic ilâu tranh phông chông t§i phqm, ilâm bâo trât t.u an toà,n xâ h§i dugc triên
k$i <t$e bQ, cô hiÇu quâ, tinh hinh tQi phpm yà vi pham phâp luflt co ban duo. c
kiêm chê, tai nqn giao thông giâm so vôi cùng §51.

Công tâc dièu tra, truy t6, xét xü, thi hanh tân cüa câc co quan tô trlng dâm bâo

dung quy ginh cüa phâp IuQt, không dê xây ra oan sai, sôt loJ tôi phamt'. Công tâc
phông, chông tham nhüng, thyc hanh tiét kiêm, chi5ng Hng phi dugc lânh d4o, chi
dpo và triên ktrai thgc hiÇn nghiêm tuc. Tpp trung chi dpo làm tôt công tâc thanh tra,
tiép công dtur và giâi quyét don thu khiéu npi, t6 câo53.

48 
Trong dip Tét Kÿ Hgi, da tô chric têng qua nguùi cô công, nguü nghèo, nguùi cao tuôi. fông giâ tri quà tlat

41.166,9triÇu dông. Tiong tlô: quà cüa Chù tich nuôc tri giâ 5.919,8 triêu dàng, quà cua LIBND tinh fi giâ 18.083,2

triÇu tlàng, quà cùà UBND câc huyÇn, thành ph6, thi xâ tri giâ757,3 triÇu dèng, quà cua câc xâ, phuùng, tfri trân H
giâ,957,iûQu dông, quà cüa câc H§i tloàn thê, tô chrîc, doanh nghi§p, câ nhân t! giâ 15.44S,7 triÇu tlông.

a'Dén nay rtâ thgc hiÇn ung ngân sâch thth 110.273,95 ûiêu dông b6 ti cho câc huyÇn, thành phô, thixâ, Sô Lao
tlQng, Thuong binh và Xâ hQi Aê h6 tq nguoi dân, thân nhân nguùi c6 công tlang huông t S 

"âp 
uu tlâi hàng thâng,

thuong binh ttang huong cné eô mât sûc lao tt§ng hàng thâng gëp khô khàn do tlei dich Covid-I9.

'o tÿ lÇ h§ nghèo cbn2,3Yo, giàm 0,08% so v6i cu6i nàm 2019, tuong duong vti223 h§ thoât nghèo.

" Tai npn và va ch4m giao thông xày ra 52 vtl (giàm 13 vu : 20oÂ so vôi cùng kÿ),\àm ctrét :S nguü (giàm 09
nguoi= 20,4% so vôi cùng fu)/, bi thuong 27 nguùi (giàm 0l nguùi : 3,5ot6 so vÛi ùng lÇÿ).

" Tù dàu nâm dén nay, dâ ttrOi t6 20 w,23 b! can ph4m tQi kinh té, tham ùiing; Uât tfg W, 171 ttôi tuqng pham tQi

ma tuy; xù lÿ hon 104 vr; vi ph4m phâp lu$t vè môi tuùng, vÇ sinh an toàn thgc phâm; phât hiÇn, Uât giü' 72 vttr,3l3
tli5i tuqng cù bac.

53 6 thri,ng dàu nàm, <là riên k'hai 6l cuôc thanh ta, kiêq ta fong lÏnh vUc hành chinh và chuyên ng{h tlôi v&287 tô
chrlc, câ nhân; qua thanh tra tlâ kip thùi phât hiÇn 206 tô chüc, câ nhân c6 sai ph6m và tlâ chi tlao khâc phpc câc thiéu
s6t, sai ph4m; tiép I .7 67 lugt nguùi, tiép nh$n 91 8 tton thu, giài qlyét Z+t+t vç viÇc, dqt 82,9Yo.
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fV. DÂI\[H GIA CHI]NG
6 thring dàu nàm, trong dièu kiên cô nhièu khô khàn, thâch thric, nhât 1à tâc

dông, ann nJong cüa dich bênh Covid -19; Ban Châp hành, Ban ThuÔrng vp Tinh
üy dâ tgp trung lânh d4o, chi d4o quyét liêt viêc thUc hiên câc nhiÇm vg chinh tri,
itat két quâ tich cgc. Tinh hinh kinh té - xâ hQi cüa tinh co bân ôn dinh. Tông sân

phâm trong tinh ttug 6,43oÂ,tuy $âp nhât trong 5 .nàm 
gan aay, song,là_tinh cô tôc

àô U"g truông 
"uo 

thri 3 vung dông bàttg sông Hàng, thu 6 toàn quôcto. Sân xuât
nông nghiêp, công nghiÇp duy trï tàng truong, thu hüt ttâu tu d4t kêt quâ tôt. Vàn
hoâ - xâ hôi clat kiit quâ tich cgc; thyc hiÇn hiêu quâ công tâc phông, chông dich
bênh Covid -19. Câc chinh sâch dâm bâo an sinh xâ hôi duqc triên khai kip thùi,
thiét thpc. An ninh chinh tri, trât tu an toàn xâ hQi dugc giü vüng, dùi sông nhân
dân ôn dinh.

Công t6c xày dUng Dâng, xây dpg hê thông chinh tri tiép tpc dugc tàng
cuèrng, thUc hiên hiÇu quâ. Công tâc chuân bi và tô chûc Dai hçi cIâng nhiÇm kÿ
2020-2025 dugc câc câp uÿ tir tinh clén co sô tflp trung lânh d4o, chi clpo thgc hiÇn
nghiêm tuc, dpt két quâ t6t5s. Tàng cuôrng nâm bât tinh hinh, tu tuong cüa cân bô,
ttang viên và nhân dân; tpp trung tuyên truyèn sâu r§ng gân vôi dây mqnh câc
phong trào thi dua lQp thanh tich chào mirng Dai hôi tlâng câc câp,thu hüt sU quan
tâm, huong ung cüa cân bQ, dâng viên và câc lûp nhân dân, t4o không khi phân
khôi, tin tuong trong Dang và toàr xâ hôi. Công tâc chî d?o, dièu hành cüa chfnh
quyèn sâu sât, kip thùr, toàn diÇn trên .câc lînh v.uc. Ho4t dông cüa M{t trgn Tô
qutSc và câc doan thê tiép tpc cô nhièu dôi moi, chât tuqng dugc nâng lên.

: ?y nhiên trong ldnh dgo, chî iîgo, fién khai thqrc hiên nhiêm vu vàn càn
mQt sô tôn tqi, hgn chê:

- Côqg tâc chuân bi và tô chirc <fai hôi ô môt sô dâng bq câp ccy sô c6 m{t
côn h4n chét6. Çôrg tâc nâm bâ1, dg bâo tinh hinh, tfp trung giâi quyét nhirng vân
dè nây sinh, nhât U [ên quan ilén nhân su dai hQi cüa môt s6 àâp üy côn chua thuc
sg chü dông, sâu sât, klp thùi, hiÇu quâ.

- Môt sô chi tiêu kinh té dat thâp so vôi cùng l"ÿ rà ké hoach nàm.

- Môt sô doanh nghiÇp tién dQ dàu tu chQm, hiÇu quâ ho4t dQng thâp, sô
doanh nghiêp t4m ngtmg ho4t tlông tàng cao so vôi cùng kÿ.

- Giâi phông.mflt bàng, thi công môt sti du an côn khô khàn, tién ds giâi
ngân chgm so vôi ké hopch vtin bô trf.

, - Qugn lÿ nhà r1u6c ÿên mQt so ttntr vuc côn hqn ché, giâi quyét mQt sô vu
ktriéu n4i, tô câo,ÿ kién, kién nghi cüa cü tri chua hiÇu quâ, thoi gian giâi quyét con
aê rco dài. viêc thgc hiÇn cac Èét luân, kién nghi sau thành tra, Ëém ioân chua kfp
thoi, hiêu quâ chua cao.

"Hài Phông: lù,9Yo;Ninh Thu{n: 8,502; Kon Tum:1,3o/o;Hmgyên: 6,g%; Binh Duong:6,70Â

5]Aa 
tô chüc thành công Dai hQi tlàng câp co sô, 3/10 Dàng bQ tlrc thuQc ttnh; ttch qrc chi tt4o chuân bl phuong ân

nhân sg, xây dlmg vàn ki§n dAi hQi tiang bô tinh Èn thû XX

56nhu: 
vàn kiÇn ttnh ttai hÔi chua thflt sy chât luqng; tham lugn tai ttai hôi côn n{ng vè aiên giài, thiên vè bâo câo

thành tlch; tét qua bàu câp ùy chua drlng co câu nhu dg kién.
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- Câi câch hanh chinh tuy cô chuyih biénÿ r,hung chtra cfâp ung duo. c yêu càu58.
* Nguyên nhân cûa nhirng tàn ei, hqn ché
- Nguyên nhôn khâch quan: Tinh hinh dich bçnh Covid-19 diên bién p.hüc tap

dâ anh huong, tâc d§ng lcvn dén hopt clQng san xuât kinh doanh và doi sOng crià
nguü dân.

- Nguyên nhôn chû quan
+ MÔt tô câp üy chua quan tâm düng mric dén viÇc xây dgng vàn kiÇn trinh

dpi hQi và duyÇt tham lufn trinh bày tpi <Iai hôi; chuân bi nhân sp câp üy cô noi côn
cô tu tuong chü quan.

+ Vai trô, trâch nhiÇm cüa nguài drmg tlàu câp üy, chinh quyèn ô mQt sô don
vi chua dugc phât huy tôt, chua chür trgng công tâc kiém tra, giâm sât, dôn dôc,
theo dôi viÇc thyc hiên nhiêm vU cüa câp duôi.

+ Chât luqrng công tâc tham mrru, phôi hçp cüa mQt s6 co guffi, don vi, dla
phuong trong tô chûc trién khai thpc hiÇn mQt sô ntriÇm vg côn hgn ché, hiÇu quâ
chua cao.

+ Nàng lgc, trinh dQ, trâch nhiÇm cüa mQt bô phæ crln b§, công chûc chua
a, À
ilâp trng yêu câu cüa nhiÇm vp trong tinh hinh môi.

6 thlng cuôi r,à- 2020,1à thùi gian gâp rût dé chuân Qi va tô chirc dei hqi
Dang bô."âp huyÇn và tuong duong, nhiÇm lcÿ 201 5-2020 và tô chirc Dei hôi Dang
b0 tinh lân thû XX - sg kiÇn chinh tr! d{c biÇt quan trgng cüa toà,n dang bQ. Bên
canh thu4n lqi 1à co bân ntrung dg bâo cüng côn không it khô khàn: tinh hinh thùi
tiét, dich bênh diên bién phric t4p, bât thuùng; tinh hinh don thu, khiéu kiÇn, an
ninh chinh tri, trât tu an toàn xâ hôi tièm ân phtic t4p; câc ttré lpc thù illch, phan
dông tiép tpc lgi dsng tinh hinh Aé Ucn dông, chting phé. Ban Châg hành, Ban
Thuong vp Tinh üy yêu câu câc câp uÿ dâng, chinh quyên tu tinh dên co sô tfp
trung lânh d4o, chi dpo, thçc hiÇn tôt môt sO ntriçm vg, giâi phâp trgng tâm sau:

t. Tâp trung lânh d4o, chi d4o tô chûc thành công dai hôi clang bQ câp huyÇn và
tuong ducrng trong thar1e 712020;chuân bitôt nQi dung, dièu kiÇn, tô chüc thành công
Eai hôi Dang bô tinh nn Urt XX. Chi dpo câp uÿ co sô và trên co sô khân truong tô
chüc thgc hiÇn Ngh! quyét sau dpi hqi. Trién ktrai thgc hiên tôt Chi thi, két luan cüa
Bô Chinh d "è 

Hnh dpo cuQc bàu cü ilpi biéu Quôc hQi kàôa XV và bàu cü dai biêu
HQi dông nhân dân câc câp nhiÇm kÿ 2021-2026, vè chü truong khâc phpc tric d§ng
cüa dpi dlch Covid-Ig dê phuc trài va phât triên nèn kinh té.

PHÀN TTTTJ UAT

I\IHXEM VU, GIÂI PHÂPTRQNG TÂM CÔXC TÂC
6 THANG CUÔI NÀvT 2O2O

57 Nà. 2019 chi s6 triÇu quà quan tri và hanh chinh công (PAPD cua tinh *ép tt,i 9 toan qu6c

58 Nà. 2019, chi s6 cài câch hanh chinh (PAR Index) *ép tflf 45, chi s6 nàng lgc cgrh tranh GCf)
*ép ttli 34 toan qutic
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II. Thçc hiÇn tlàng bQ, hiÇu quâ crlc nhiÇm vg xây dUt g Dâng, xây dçng hÇ'

th6ng chinh tri
1. Công tdc tuyên truyèn, gido dyc çhïnh tr! tw trtng: Tflp trung làm tôt

công tric tuyên truyèn, hgng tâm tuyên t yyêr) chü truong cüa dang, phap t"l :ll
nhà-nuôc, két quâ-Dai hôi àq* bô câc câp tién toi Dpi hôi toàn quôc làn thü XIII
cüa Dang, câc ngày lê Ifu. fiép qc chï dpo quan triÇt, trién $ai thgc 

-hiç,r, 
so 

\é1,
tông két câc chi thi, nghi quyét cüa Trung uong, cüa tinh. Dôi môi, nâng cao chât

lugng công tirc nâm tinh hinh; chü clQng,§R thOi dinh huong tu,tumg, do lufn xâ

hôi, dac biêt 1à truôc và trong thü gian diên ra Eai hôi dang câc câp. Tô chüc tôt câc

lôp bèi duông 1ÿ luQn chinh tri, câp nhât kién thtîc môi cho tTQi ngü cân bô lânh dpo,

quan lÿ câc càp.

2. Công tdc tô chirc, cdn bQ: Jân tryne làm tiSt công tâc cân bQ truôc,.trong
và sau Eai hôi dang bô câc câp; chuân Ui tôt nhân sg E4i hôi Dang be tinh làn thu
XX, nhiÇm § 2020-2025, nhân sU bàu cü d4i biéu Quôc hQi khôa XV và dai biêu
H§i dàng nhân dân câc câp nhiÇm W 202l-2026. Triên khai thsc hiên Két lufn 71-
KLÆW, ngày 24l3l2O2O cüa Ban Bi thu Trung uong Dâng vè viÇc xü lÿ sai pham

trong công tac tuyên dUng can b§, công chric, viên chrîc theo Thông bâo két luan sô

43-TB/TW ngày 28ll2l2Tl7 ci,aBQ Chfnh tri. Tô chirc lcÿ thi tuyén công chrîc fnôi
câc co quan Eang, Mat tr41 Tô quôc và câc doàn thê chfnh trf - xâ hQt Dàng bt çc
phâm tham du Giâi Büa fièm vàng làn thir V - nàm 2020. Hucrng aân mém diêm
phân lo4i cân bô lânh dao diÇn Ban Thuèrng vp Tinh üy quan lÿ; danh giâ châtluçrng
tô chfrc co sô d*g, dang viên nàm 2020.

Công tdc kiém fia, gidm.sdt: Tiép tUc triên,kàai thgc hiÇn Chuong trinh
kiém tra, girlm sât nàm 202}theo ké ho4ch; thuc hiÇn tôt công tâc kiém fia, giâm sât
phuc vU dai hQi dâng câc câp nhiÇm k), 2020 - 2025.Tô chûc tông két công tâc kiêm
îrV, gîém sât và thi hanh § luat trong Eang,,nhiêm § 2015 - 2020;tông két Quy dinh
sô :O-qOnW, qgày 26t7l2\l6 cüa Ban Châp hanh Trung uong thi hành Chu«rng MI,
Chuong VIII Eièu lÇ Dang vè công tac kiêm t a, giâm sât, hÿ tu4t ctra Dang.

4. công tdc dôn 2tÿn: Thyc hiÇn nghiêm tuc, cô hiÇu quâ câc vàn bân cüa
Trung üffig, cüa tinh vè công tâc dân vfn, công tâc tôn giâo. T{p trung nâm châc
tinh hinh nhân dân, tin nguông, tôn girio trên dla bàn; tông hçp ÿ kién cüa Nhân
dân dông B§n vào ds thâo vàn kiÇn Dai h§i Dâng bô^ tinh lân thü XX và Dai hôi
toàn quôc tan tnri XIII cüa Dâng. Chi d4o tô chrîc kiêm tra, tg kiém tra viÇc thgc
hiên chü dè. "Nàm dân vQn khéol' 2020 gân vôi thgc hiÇn xây dpg diém mô hinh
"chinh quyèn thân thiÇn vi Nhân dân ph[c vu" tai câc don vi, aia pf,,r*g.

5. Çông tdc nfi chïnh, phàng chéng tham nhfrng (pcrrg vù cûi cdch tu
phq: Tr"p t.u. clri d4o, theo dôi, aOn AOc ,oier rq tông két,'trién khai thyc hiên câc
chi 

-thi, 
nghi quyét, thông bâo két luQn kiém ta, giâm saq .a soât cüa Trung uong, cüa

ti$ vè công tac nQi chfnh, PCTN và câi câch ù phâp âa- bao cnât tufrg, tiE" àO
dê ra. Tfp trung nàm chàc tinh hinh, chi dpo xü lÿ rhür,g vân dè phirc tpp, nhüng
vg viÇc dugc du lufn xâ hQi quan tâm, câc vp viÇc, w ân thuQc diÇn Thuùng trgc
Tinh uÿ theo dôi, chi d4o.

-_^. _j. Ldnh ilgo công tdc chinh Vuyèn: chi d4o chuân bi tot nQi dung kÿ hqp
HQi dông nhân dân tinh; triên.khai ké hopch vè cu§c bàu cü dpi biéu'euô. nqi kh6;
XV và bàu cü tlpi biéu HQi dèng nhân dàn câc câp nhiÇm kÿ'2021-20)0. oruilLi
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câc chuong ftinh, Dè ân trqng tâm vè phât nién kinh té - xâ.hQi,rhiê- ky 2020-
2025. Tiêp tpc thUc hiên hiÇu quâ câc nhiÇm vp, giâi phâp Aé mrâc phqc, thâo gô
khô khtu, khôi phuc stur xuât kinh doanh, thüc clây phât triên kinh té - xâ hQi.

T$p trung chi dpo câi câch hfuh chinh, treng tâm là câi câch thü tpc hanh
chfnh. Dây mpnh thanh tra công W, tàng cuôrng § cuong, § lu4t hanh chinh. Tiép
tpc vfln hành hiÇu quâ Trung tâm phqc W hành chinh công cüa tïnh và bô phan mQt

, A 
-! 

- ,
cüa câp huyÇn, câp xâ; üiên khai trung tâm diêu hành thông minh; Dê an B§ chi sô
danh giâ nàng ltlc dièu hành câp sô vq tti.a phuong trên dia ban tinh. T4p trung thyc
hiÇn câc giâi phâp nâng cao câc chi sô vê câi câch hanh chinh, nàng lgc cqnh tranh
cüa tinh.

7. Ldnh.ifgo hogt iI\nS cûa MTTQvù cdc iIoàn thé chïnh tri - fr hQi: Tich
cçc chi dpo dôi moi nôi dr+g, phuong thuc hopt itô.ng cüa MTTQ và câc tô chfic
chfnh tri - xâ hQi theo tinh thân Thông bâo Kêt lu{n sô 160-TB/TW, ngày 1510112020

cüa B§ Chinh tri. Tiép tsc triên khai thgc hiÇn cô hiÇu quâ ké hopch giâm sât, phan
biÇn xâ h§i nàm 2020;triên khai Ké ho4ch hô trq làm nhà cho câc h§ nghèo c6 nhà ô
không an toàur; tô chric t6t câcphong trào, cu§c van dQng gàn voi thUc hiên nhiêm vU
chinh tr! cüa clia phucrng, don vi dam bâo thiét thgc, hiÇu quâ.

III. T$p trung lânh dço, chi tl4o thgc hiÇn câc mgc tiêu phât triên kinh té
- xâ hQi, phân tlâu hoàn thành ô mûc cao nhât câc chi tiêu nàm 2020 dâ tIè ra

1,. Yè phtït fiién nông nghiQp, *yy aVS nôy7 thôn môü: Chi ct4o hoan thành
gieo cây lüa Mùa cIüng thùi.vg, chuân bi tôt nhât câc diêu kiên cho san xuât 4r
Dông; tfp trung tâi dàn lgrr gân vôi dâm bâo giâm thiéu nguy co târphât dlch bêrür;
thUc hiên hiÇu quâ câc kê ho4ch, dê ân dâ ban hành trong lïnh v.uc lôrg nghiÇp5e.

Tich cuc tlôn dôc dU ân nông nghiÇp img dpng công nghê cao. Dây manh phât
trién HTX kiéu m«ii cô liên tét chuôi giâ tri trong sàr xuât nông nghiÇp. Hoàn
thiÇn hô so dè ngh! công nh4n huyÇn Lÿ Nhân d4t chuân nông thôn môi. TQp

trung {râng cao tiêu chi nông thôn môi và xây dUng xâ nông thôn môi kiêu mâu
theo dê ân dâ duo. c phê duyÇt.

2. Vè phtit fién công nghiQp: Nâm châc tinh hinh, t ip th%üâo gô kIô kùàn,

vuông mâc, t4o tliêu kiên cho doanh nehiêp khôi phpc, phât triên sân xuât - kinh
doanh, quan tâm câc doanh nghiçp tlàng § hoan thành ctàu tu di vào sân xuât, cô sâ,n

t Â r r i .^ ,r 
^ 

r t rd i r. , r t '
phâm trong nâm 2020, doanh ngtugp Fuç. ngành, linh vgc bi anh huong nhiêu bcvi

dich Covid-l9; dàng thài kiên quyét cât uu dâi dàu tu, châm dut chü ffuong, thu hôi
dât ag an vi pham Luat Eàu tu, Luft Dât dai. Dôn d6c, tao dièu kiÇn thuan lqi dê khôi
công nhà mây san xuât lâp tæ ô tô Hàng Eûc.

Dây mAnh công tac xüc tién ilàu tu; dàu tu xây dpng he târrg câc kàu, cgm công

nghiÇp. Tap trung thu hüt câc doanh 
"g{êp 

FDI, doanh nghiêp 16n trong nuoc trong
câc lînh v.uc theo dinh huong dôi môi dâu tu phât triên cüa tinh, chü d§ng d6n <lâu

dông dfch chuyén v6, dàu tu nuôc ngoài.

"Ké hoach chuyên dôi co câu cây rông và nuôi tông thuÿ san tên aât tông lûa tinh Hà Nam giai clo4n 2}lg-2020,
tlinh hu6ng dén nàm 2025;Eè ân phât triên san xuât câc khu nuôi nông thùy sàn t4p tnrng tlnh Hà Nar.n nàm 2020; Dè
ân xây_d1mg mô hinh diêm nuôi câ img dgng công nghÇ cao "Sông tong ao" sâm xuât ttreo chuôi HCn két nam 2020;Dè
ân "Môi xa môt sân phâm" tinh Hà Nam giai tlo4n 2018-2020, tlinh huÔng ttén nam 2030. ..

I
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3. Vè phüt fiién throng mgi, dich vtt:. T?ptrung thu hüt, tao dièu kiçn thuan

tqi dé Aây niranfr tién «tô câc àg an tro.ng <fiém vè phât triên thuong mpi, dich v.u60,

nâng cao chât lugng dich vu phuc vç ho4t dông câc khu côgg nghiêp, dâp img nhu

rà,r-Uriét yéu cüa 
"e".- 

dân. Tàng cuèrng quâng bâ, xûc tién du l!ch. Tiép tçc xây

dUng .o rhg thu hüt dàu tu vào câc-phân ktru chüc nàng Khu du lich Tam Chüc; thUc

hiÇncâc Dè ân vè phât riên du lich6'.

4. Vè itàu *, xôy dgng, phdt fiién itô th!: Huy d§ng và sü dung hiÇu quâ

câc nguàn lgc cho ilàu tu ptrai tiiên; t4ng cuôrng quân 1ÿ dàu tu trên <lfa bàn62. Dây

nhanh tién dô lêp Quy hôach tïnh dén nem 203-0, tàm nhin 2050. Rà soât, dièu

chinh, bô sung Ké hopch dàu tu công trung hpn giai do4n 2016-2020; xây dyng kê

ho4ch dàu tu .Org trung h4n giai dopn ZOIL-ZOZ5. Eôn <Iôc dây nhanh tién dQ giâi

ph*g mflt bàng, *ti .ông, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm 1à câc dg an trqng cliém, dg

ân hoan thanh hong nâm2020.

Tiép Sc thuc hiên hiÇu quâ Chuong trinh phâj trién dô thi, Ké ho4ch thUc hiên

dô thi tàng truong xanh trên dia bàn tinh Hà Nam dên nàm 2030. Chi ilpo câc huyÇn,

thi xâ, thanh ptrô ryV dung câc chuong trinh, aè an <Iè nehi nâng lopi dô thi theo quy
dinh. Tip ttmg fién t<hai Ké ho4ch xây dpg huyÇn Kim Bang là dô thf loai IV tién
toi thành lâp thi xâ; Dè an công nhên xâ Hôa Hpu d4t tiêu chi dô thi loai V.

5. Vè thu ngôn sdch: Nâm châc nguàn thu, dôi tuqng thu, chông thât thu,
hAn ché ng dgng ngân sâch, dëc biêt là câc khoân thu tir ho4t dQng sân xuât - kinh
doanh cüa doanh nghiêp, lînh vgc khai thâc khoâng sân, kinh doanh xàng dàu.

ThUc hie.n nghiêm quy tlinh trong chi tiêu ngân sâch, sü dçng düng mqc dich, thgc
hành tiét kiÇm, chting lâng phi. Xây dpg, ban hanh Ké hopch tai chinh 5 nàm tïnh
Hà Nam giai do4n 2021-2025; Qyy dinh phân câp nguôn thu, d lê phân tràm ttrng
nguônthu, nhiÇm vg chi cho câc câp ngân sâch trên tlia ban tïnh giai dopn 2021-2025.

6. Vè quôn lÿ khodng sôn, tùi nguyên, môi truùng.'Nâng cao hiÇu h,rc, hiêu
quâ quân lÿ nhà-nuQc trong linh vgc dât itai, k]roâng sân,.môi truômg, dâm bâo
mpc tiêu phât hién bèn vüng. T4p trung giâi quyét câc vân dè vè xü 1ÿ râc thâi, nhât
là râc thâi sinh hoat ô nông thôn, chât thâi chàn nuôi, môi truong khu, cum công
nglriêp, môi trrôrng khu v.uc Tày Eây, môi truôrng sông Nhuç - Dây, sông Châu. Tiép
tgc dôn dôc triên khai thgc hiÇn Két luan 47-KLÆU ngày 191812016 cüa Ban
Thuôrng vu Tïnh üy vè xü lÿ nhür,g tàn tpi, vi ph4m trong thgc hiÇn Ké hoach
566Æ(H.-UBND; dây nhanh.tién-dQ hoàn thành vi§c câp giây chrmg nhân quyèn sü
dung dât nông nghiêp sau dàn Aôi, Aât co sô tôn giâo.

7. Vè vùn hôa - xd hùi: Phât triên toàn diên linh wc vàn hôa - xâ hôi. Tô
chüc tôt câc ho4t dQng thôni tin tuyên truyèn, ,i, f,àu - tlrê tnu" .nao ;; ;
ngày lê, kÿ niÇm, su kiên chfnh tri lon cüa dât nuôc, cüa tinh, ntrât ta câc hoat açng

'91. t rq tâm thuong m4i, Khu du lich Tam C.hüc, sân golf Kim Bâng giai do4n II, sân golf 36 h6 và khu phu hq tpi
xâ Tugng Lînh, Khu dqi hçc Nam cao, Khu y té chât lugng cao, c1,rn cang ven LÇnh...

6loè 
anpnat riên nguôn nhân lgc du lich tinh Hà Nam giai doa20l9-202s, oè an phât riên Du lich csng ttông giai

dosr2020-2025

6IKây 
4mg, ban hành Quy tlinh quàn lÿ ttàu tu xây dgng bàng nguôn v6n <tàu tu công trên <t!a bàn tinh Hà Nam.
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chào mirng kÿ niÇm 130 nàm ngày thành lap tinh. ThUc hiÇn Eè an Phân loei 1ê hôi
và xây dUng co sô dü liÇu quân 1ÿ lê hôi nhàm bâo tàn và phât huy giâ tri vàn
h6a tê hQi trên dia bàn tinh Hà Nam.

Chi it4o tô chûc nghiêm tûc, an toàn, clüng quy ché câc § thi nàm 2020 theo
huong.dân cya BQ Giâo dpc và Eào t4o63. Xây dpg ké ho4ch dàu tu xây dpg co sô
v$t chât, thiét bi truôrng hgc giai doen 2020-2025; tiép tgc riên khai Dè rin phât trién
hÇ thông truong trung hqc phô thông chuyên giai clo4n 2OlO-2020; Dè an dpy và hgc
ngo4i ngü trong hÇ thông giâo dçc qutic dân giai doan 2018-2025.

Chü d§ng phông, chi5ng dich bênh, dëc biêt là dich bênh Covid-l9. Làm tôt
công tâc bâo vÇ, chàm sôc, nâng cao süc khôe và dfur s6 t ong tinh hi+ moi, dây
manh thUc hiên chinh sâch bâo hiêm xâ hôi. Thuc hiên kip thoi, düng d6i tuqng câc
chinh sâch dâm bâo an sinh xâ hQi.

IV. Thçc hiÇn t6t câc nhiÇm og quôc phông an ninh, tço môi truônrg ôn
ilinh phât triên kinh té - xâ hQi

Bâo dâm qrôc phông, giü vüng an ninh chfnh tri, trât t.u an toàn xâ hôi;
thçc hiÇn nghiêm cfré dq tryc sân sang chién dâu, phông chông thiên tai, dich
bênh... Nàrn châc tinh hinh, nhât h ûnh hinh liên quan dén ttai hQi ttang bQ câc
câp nhiÇm ky 2020-2025; chü dQng phôi nçrp thuc hiên câc,giâîphâp phông ngira,
dâu tranh, ngàn chpn cô hiêu quâ câc âm muu, ho4t dQng chiSng phâ cüa câc thé lgc
thù dich, k*rông dê xây ra câctinh hu6ng bi dÇng, bât ngù; thgc.hiên ti5.t công tric bâo
vê bi mft nhà nuôc. Tfp trung phông, chông tQi ph4m, kièm ché tai n4n giao
thông, ho4t dQng tin dpng den, tÇ nan ma tuy, cù bac. Chi ctao tô. chirc ctiSi tho4i,
giâi quyét don thu dâm bâo ôn dinh tinh hinh, quan tâm giâi qryét kip thùi câc ÿ
kién, kién ngh! cüa cü tri. Tàng cuèrng kiêm tra, dôn di5c viêc thUc hiçn câc két
lufln, kién nghi, xü lÿ sau thanh tra, kiém toan.

Trên dây 1à két quâ công tâc 6 thâng dàu nàm, phuong huong, nhiÇm vp
trgng târn 6 thâng cu6i ,rà- 2020. Yêu,càu câc câp, câc nganh phât huy nhüng két
quâ dâ d4t dugc, xây dpg kê hopch tô chric thpc hiÇn, hoàn thanh toan diÇn câc

nhiÇm vq dê ra./.

T/lU riNn UÿNoi nhân:
- Ban Bi thu TW Dâng, 

i

- Vàn phông TW Dang, ] Aê Uao cao

- Câc dlc Tinh uÿ viên,
- Ban cân sg dang, ilang <loan,
- Câc sô, ban, ngành, doàur thê tinh,
- Cac huyÇn, tlü, thành uÿ, dang uÿ t.uc thuQc,

- Luu Vàn phông'Iinh uÿ.
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