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guq uu diém dâ d4t dugc nàrn 2018, cùng voi s1r

quyét Iôô kûàn, thiâch thüc; câc nhiÇm v.u chinh tri cüa
Dang bô tinh dâ duo. c tflp trung lânh d4o, chi d+o thlrc hiÇn và
qua tich cgc, toàur diÇn.

Pr{ÀN THrÏUser
xBr euÂ cÔNc rÂc au,f azus

tT4t dugc nhièu két

r- côNc rÂc xÂv Dtrlyc DÂNc, cHiNH euytN, MTTe vÀ cÂc
DoÀNTm cnirwrRIxÂHgr

1- Công tüc fry dVng Dâng

a- Công tdc ldnh dao, chï ilgo

Ban Châp hành, Ban Thuùng vU Tinh üy tô chûc tông kiSt công tâc nàm 2018,
triên khai nhiçm vg công tac nàm 2019;kiém «Ïiêm tâp thé, câ nhân câc dèng chi Üy
viên Ban Thuùng W Tinh üy. Tâp trung xây d1mg và trién khai thyc hiÇn Chuong
û:inh công tâc, Chuong tinh kiêm tra giâm sât nàm 2Ol9 cüa Ban Châp hàurh, Ban
Thuèng vp Tinh üy.

Ban Thuèrng vu, Thuèrng @c Tïnh uÿ tâp trung quÉ HÇt lânh dao, chi dao

thgc hiÇn câc nhiêm w treng tâm trong phât trién kinh té, xâ hÇi, công tâc xày
dUng d*g; tô chüc céc HQi nghi thâo luân, dânh giâvàcho chü truong: ,è targ
cuùng quan lÿ quy ho4ch, ktrai thâc kfiorlng'sân, sân nÉt, cfré Uién VLXD khu v.uc

Tày Dây Aê Uao vÇ canh quan môi truùng , phâttriên du lictu dich w, thgc hiÇn mpc
tiêu phât triên bèn rüng; Ké hoach chuyên iTôi co câu cây t ôrrg trên dât tràng Iüa

finh Hà Nam giai doqn 2}lg-2020; viêc tô chric câc Iê hqi dâu )crân, Lê mrai frÇi

chùa Tam Chüc và dôn dtic chuân bi câc dièu kiên cho D4i lê Vesak t4i chua Tam

Chüc vào thang 5/2019; phê duyÇt câc cTè an sâp xép tô chrîc b§ mây, biên ché cua

câc co quan tham mrru, giüp viÇc Tinh uÿ và Truong chinh H tinh Aê triên Hrai thlrc
hiên tu 0L/412019;...

Lânh dao, chi dao qrao tiÇt, fiên kùai thgc hiÇn ki.p thoi crlc ngh! quyét, chi
ttri, két lufln cüa lung uoxgl. Ban Thuong w Tinh üy dâ ban hantr 02 Nghi quyét,

02 Cttlthi2 và.nhièu vàn bân tânh tlao chi deo toan diÇn câc linh v.uc.

' ugni quyét s6 35-NQÆw, Ngni quyét sô sz-Nqfnv cua B0 chinh ri ktoâ )(tr, cht thi s6 28-CTlIw, ngay

2lnln}§ cua Ban Bl thu vè rârg cao ch,it luqng két n?p rrâng üên và È soât, sàng lgc, ttua nhttng tlâng üên ktrông côn
ür fi câch ra lùôi Dang; Chi thi s6 30-CtÆw, rrgÿ »..firf2}l9 cua Ban Bi üu; Chi thi s|Zl{iffI1Ù,I,ng\y l0t0l20l9
cua Bô Chlnh ûi uè tàrg wtng su lânh dao cùa Eàng A6i vCi công tâc bâo vÇ nguùi phât hiêq t6 giâc, nguùi Aâu trantr
chông tham nhiing lâing pbI, tiêu cUc; cac fét luân sô: 43-K[/TW ngày O7rcln}1.9,4+I<Lll\ I,ngày 22/01D019, s6 45-
KLTTW ngày 0ll02f20l9 qia Ban BI thu ...

' NghiqrU& vèoAgÉcm"inbtftqgêctogücquôcÉhgëadlmgrüm2011Chithi: vèmgqùg$gnlqocr:a*câpriy
dtog dôi o6i @ üc bâo É bi mfr lU n*E, G ntog o *ft trwg cAg e nÉm UÉg Oà tr4 rghien cûu tu h$n xâbft

tâm,
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Tô chüc d6n tiép và làm viÇc vôi Doan công tirc cûaQoô. hQi Campuchia do

iIô"g chi Ph6 Chü üch Qoô" hQi Campuchia làm tnrong tToan vè mam và ktrâo sât

mô hinh phât triên nông nghiêB tei tinh; làm viÇc voi Doàur công tiic cüa Dang doan

Hôi Chü thâp dô Viêt Nam3; Doan công tâc ctntinh di trao dôi kinh nghiÇm phât

triên finh v.uc nông nghiêp, du l[ch tai tirù Hoà Binh và dan]r gtâkétqua thgc hiÇn

câc n§i dung ghi nhô hçrp tac gifia 2 tinh. Tàng cuôrng nârn Uât tinh hinh co sô, kip
thü chi dao giâi quyét nhiing vân aè moi nây sinh. ''

b- Công tdc tuyên t rryèn, gido dqtc chinh tri tu tuong

Tfp trung tuyên tnryèn câc ho4t dông mtrng Dân g, mùmg Xuân, két quâ

thUc hiÇn câc Ngh! q,ryét cüa Trung uong, cüa tinh. Triên khai Ké ho4ch thlrc hiÇn

Chi thi OS-CT/TW cüa Bô Chinh ti chuyên aè "Xay ù1ng ÿ thûc tôn trçng Nhân
dân, phât htry dôn chû, chàm lo clùi téng nhân dân theo tu tuông, dqo ddec, phong
cdch ruà Cnt Mtnh"a; Ké hopch so két 3 nàm thuc hiên Chi thi 05 gàn voi biéu
duong ttiên hinh tiên tién dip kV niêm 129 nàm Ngày sinh cùa Chü üch Uà Ctri
Minh; Ké hopch hryên tnryèn diên hinh tiêu biéu trong hqc tâp và làm theo tu
tufug, d4o düc, phong câch Hà Cfri Minh giai tto4n 2018-2020. Chi d4o quân triÇt,
triên kùai thgc hiênt, so, tông két6 câc chi thi, nghi quyét, két luân cüa Trung uong
clâm bâo drrng ké hopch, yêu càu cIè ra. Chi tÏ4o, dôn dôc câc trung târr bài duông
chinh tri huyÇn, thfuih phii xây dUng ké ho4ch thgc hiÇn mô lorp nâm 2Ol9; quÿ I,
toan tinh mô duo. c 12lop Uài auOng chinh ti cho 616 hqc viên7.

c- Công tdc tô chûc, cdn bç

Tfp trung chi dpo kiém diêm t4p thé, câ nhân và tlanh giâ, phân 1o4i chât
lugng 6 chric co sô dâurg, dang viên; dânh eiâ*êp lo4i crân bô diên Ban Thuèrng vU

Tinh uÿ quan lÿ, eiiovoi kiém diém viÇc thsc hiÇn Nghi quyét sO O+ khôa XII nàm
'20188. Tô chric Éy phiéu tin nhiÇm giüa nhiÇm kÿ dôi vôi cân bô theo Quy ttlnh 262-

QDÆW, ngày O8ll}l20l4 ctnBQ chinh üi'. Rà soât, bô sung quy ho4ch can bô diên

3vè 
công tac Uên khai thUc hiçn Chi rhi 43-CT/TW, ngÿ 08/6D010 cua Ban Bi thu vè "Tdng cttàng sr l&th dso ctta

D*tg rtiii vü3ông tdc.aÿ Hpi Qtry th,Qp dg"; Nghi qvét l8-NQ/Tw, ngly 25110t2017 cüa Ban Châp hành Trung
uong Dàng vè*MOt sé vbt aè vè tiiip tuc tliii -6i; sùp oip $ ckbc bô n0 aùa hê thiing chinh tri tinh son ho6 ctSng

hieu W, hiêu Età"; Chi thi l8/CT-TTg, ngày 0917/2018 cùa Thü tuông Chlnh phù và Dê ân "X,ây dpg H§i Cht thQp

dô tà nàng ah trong tlryc hiEt üc hoS tlSng nhtu ctqo và phong trào Chû th,Qp clô"
o 11§6 .ti"h, biên Qp gùi 05 tu liêu vè Bào tàng uè cni Minh phlrc vu triên Em dip sinh nhât Bâc l9l5,rlânh gi{
cnâm Aém thgc hiÇn Chi thi 05 nàm 2019;xày dpg tiêu chl khen thuông A6i vOi ctuêpthê, cé nhân tong hçc têp
và làm theo guong Bâc;...

'Nghi quyét sti gS cria Bô Chinh tri Ghda XII) vâ tdng cwùng bào vê njn tàng tu ttmng oùa Dàng, itiiu rranh phàn
béc cdc-quan dièm, sai trâi, thît tlich trong tînh hinh moi;Nùiquyét s6 39-NQÆ!V ngày l5l0ll2ôt9 cria eq ôni*r
ït ve rumg cao nryu ryQ ry,àn ÿ, ldrai théc, sù dqng và phât tnty câc n4uèn lw ata nàn kinh té; ...
6 So §ét 5 nàm thuc hiên Nehi quyét s6 33-NQ/TW vè xây dpg và phât triên vàn h6a, con nguùi Viet Narn tlâp rlng
yêu càu phât tiën bèn vmg dât nuôc. fông két l0 gàm tiên mai ü1rc hiÇn Cht thi s6 gg-CtfnV, ngày 07l9D0Oq rùu
Ban Bl thu (klr6a K1vè "dtÿ mqrh côry tdc Bào hién y té fiong ttnh hhh nti"
' Trong dô 9 lôp Uôi auOng a6i tuqng két n4p Dàng 365 hgc viên; O2ltp nôi auOng ttàng viên môi: 99 hgc viên;
0l Bôi duüng lÿ lufn chlnh ti và nghiÇp vg cho cân bô phg nü co sû 150 hgc viên.
8 Na* 2018, s6 dông chl di§n BTV Tinh uÿ dugc dânh giâ, xép lo4i là 183, trong dô, HTXS nhiêm vu là 371183
=20,2%o; [e[a thành tiSt nhiê.m vp.là 146/183=79,80/o; Vè Cann giâ xép loer tâp tnê mnn d?o co quan, dcm vi trUc
thuQc Tlnh ùy nam 2018: Tông sô dugc tlânh giâ là 58 tlsn v!, tong àO noan Aenn xuât sâc nhièm qr là 12 rlon
vi, hoàn tna*r t6t nhiêm vu là 46 don vi.
e 

5ét que câc ttông chi tlugc tây phiéu tin nhiÇm dèu <bt s6 phiéu tln nhiÇm cao và s6 phiéu dn nhiÇm thâp ÿ lÇ cao
nhât chi là 4,760/o.
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Ban Thuùng vu Tinh üy quan lÿ nhiÇm W 2015-2020,2020-2025;bô sturg quy ho4ch

Ban Châp hành Dang bô ünh, Ban Thuèrng vU Tinh üy, crân bô diÇn Ban Thuèrng vI,I

Tinh üy quan lÿ, nhiÇm ky 2015-2020. Ban hành QoVét dinh Quy tlinh phân câp quan

lÿ tô chuc bÇ mây, can æ và bô nhiêrn, giôi thiÇu can bô rrng cü (thrry tki Qtyét dinh
té 545,546QE/TU, ngcy 28/6/2013 ctn Ban TVnnng w Tinh ùy). Htçp y, dièu dông
Uô nfriêm và luân chuyên can bô theo th:ng quy tinh, quy dinh vè æng tÂc danæ'o.
Trién ktrai ki.p thü câc 

"né 
aO chinh sach cho crân bQ, dang viênn. Q"y& «tinh t{ng Huy

hiÇu dang dqt}3l}Zlz0l9 cho 862 dingviên; két npp dugc 189 quân chrlrg vào Dang.

d- Công tdc kiém ffa, gidm sdt và thi hành bÿ luêt Dâng

Ban hantr QoVét dlnh phân công câc dông chi Üy viên Ban Thuong vg Tinh üy
thyc hiÇn nhiÇm vU grâm sât thuèrng xuyên rLâmz}lg. Drânh gtâkétqua thgc hiên thi
dièm viÇc bô tri chric danh Ph6 Chü nhiÇm Uÿ ban Kiém ta chuyên trâch câp xd.
Trién kûai Ké hopch kiém tu üÇc thuc hiÇn Nghi quyét sô O+ - NQflJ, ngày
08/4/2016 cua Tinh üy vè dây manh phât fiên công nehiÇp hô tg, cne Uién ché t4o,
t+o nèn tang phât triên công nghiêp voi t6c dÇ cao và bèn viing giai doan 2016 - 2025;
Ké hoach giâm sât viêc thpc hiÇn Chi thi 05 gàn voi Ngh! quyét Tnmg uong 4 kh6a
)il. Chi dao grâi quÉ khiéu nal ky luat dang, giai quyét tô câo aOi voi dang üên.

Quÿ I, üy ban kiêm ta câc câp ddtham mrru gtüp câp üy tién hanh kiêm tra
49 ô chüc tt*g và 62 iTane viên; giâm sât diii vor 57 tô chüc ifrang và 61 dune
viên; thi hành § luQt AtSi vOi 22 dângviênr2.

e- Công tdc Dân vQn

Lânh dpo, chi dao thEc hiÇn câc vàn ban moi cüa Dang vè công ûéc dân vQn;

so, tông két câc chi thi, tét tuan cüa Trung uong ttâm bâo chât luqng, hiÇu quâ".
Chi deo xây dpg, trién khai ké hopch thgc hiÇn "NàIn dân vân cüa chinh quyèn"
trong câc co quan nhà nuôc, chinh quyèn câc câp; chi dpo câc diaphuorg, itcm vi
dàng ky xây dung mô hinh "Dân vfln khéo" nàm 2019. Danh giâ, so két OS nam
thuc hiên Két luân s6 tOZ cüa BQ Chinh t i "è 

hQi quân chwrg. Tich cgc nâm tinh
hinh nhân dân, hopt dông tin nguông, tôn giâo nhât là câc lê hôi dàu xuân trên dia
ban; chi dao dây nhanh tién dô rà soât, câp giây chimg nhân quyen sü dUng Aât Aôi
vor câc co sô tin nguông, tôn giâo frên tlia ban.

f Công tdc Nôi chinh

r0 Thông bâo bô nhiÇm Giâm d6c và Uô ntiçm lai chüc darh Ph6 giâm d6c Sô Xây dsng. HiÇp y bô nhi§m chüc
danh Giâm d6c Ngân hàng Nông nghiÇp và PTNT; Uô nniÇm lai Phô cgc truômg Cpc thông kê; luân chuyên và bô
nhiÇm Ph6 giam Aôc Kho b4c Nhà nuôc Hà Nam. Miên nhiêm chrlc danh Phô giâm d6c Sô Công thucmg vè Cgc
quàn lÿ Thi tuôag truc thuôc BQ Công thuong. Kien toàn bô sr:ng Ûy üer nar Ctrâp trantr Oang UO trann pn6 fnri fy;
Dâng b0 f«r6i-co qr:an dntl nhiem kÿ 2015-2V20; bô sung Ph6 b{ thu thuùng trgc Huy§n üy Thanh Liêm và OZ ily
viên Ban Châp hành Dâng bô huyQn nhiêm kt 2015-2020.
l1 M* .[rg 

thé Bâo hiém y té cho lZ Aèng chl <làng viên dugc tàng Huy hiêu 40 nAm tuôi irâng trô lên.
12 Trong <16: Iôièn tâchLl;Cânh câo 0l tuômg hqp
13 fông két Chi thi s6 Sl-CT/TW, ngày 12/4/1989 cua Ban Bi thu vè viÇc giüp do HOi Nguùi mù ViÇt Nam gân
v6i thgc hiê.n Két luên s6 73-l<LnW,ngày 16/612010 cüa Ban BI thu Trung uong Dàng; tông két l0 nàm thgc hiÇn
fét ruân sô Oz-ru-nfi ngày 08112D009 cüa Bô Chlnh ti Gh6a X1 vè tiép tpc.dôi mdin§i dung, phu.ong thüc ho4t
tlQng cüa Mêt trân tô qu6c Viêt Nam và câc tloàn thê chinh ti - xâ hQi.; so tét OS nàm thgc niên I(ét ru5n s6 tOz-
KLffW ngày 22t912014 cua BO Chinh tri vè *gQi quân chung"...
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Ban hanh Chucmg ûinh trqng tâm công tac PCTN nâm 2019, câc vàn ban
lânh dpo, chi dpo vè công t,âc nQi chinh, cii câch tu phâp và PCTN. Chi cl4o xây
dUng câc bâa câo dinh §, bâo câo chuyên dè dâm bâo kip thoi, chât luqng phù hçrp

v6i tinh hinh dia phuongra.Tflp trung nâm chÉc ûnh hinh, chi dpo xri lÿ nhüng vân
dè phüc tap, nhüng vç viÇc duo. c du tufn xâ hôi quan tâm. Tiép tpc theo dôi, dôn
dtic viÇc thgc hiÇn Ké hopch sO SZ-fftml ngày 21/12/2017 "vè khâc phuc tàn t4i,
hat chti và thlrc hiÇn câc kién nghi cüa Doàn kiêm tra, giâm sât cüa Ban Chi dpo
Trung uong vè PCrx.

2- Ldnh itgo công tdc chïnh quyèn

Tich qrc dôi ffifi, nâng cao chât lugng, hiÇu quâ ho4t dQng cüa IDND tinh;
. ., ,a r l r r r . ,, 'tàng cuùng nàm tinh hinh, kip thü dôn dôc câc co quan, ilon vi giai quyêt câc ÿ

kién, kién ngh!, nguyên veng chinh ttrâng cüa cri tri. Tâp tnrng ttôn dôc, giâm sât

üÇc thyc hiÇn câc Nghi quyét cua IDND tinh; ki.p thü giâi quÉ nhüng vân dè phât
sinh giüa hai kÿ ho.p. Trién ktrai thuc hiên Ké ho4ch giarrr sât chuyên dè nàm 2019;
duy ti tô chüc giao ban giüa Thuôrng tr.uc FDND tinh voi Thuèrng trgc IDND câc

huyÇn, thanh phô.

Chi tleo Üy ban nhân dân tinh brlm sât ntriÇm vU treng tâm, giâi phâp dièu
hanh cùa Chinh phü, Ngh! quyét Dai hei Dang be tinh mn tfrtr XDÇ câc Ngh! quyét
cüa Tinh üy, IDND và câc Chuong ü:inh, Dè ân, ké hoech cTâ ban hanh; cu thé h6a
và tich cuc chi d4o triên k*rai thUc hiÇn câc nhiêm vr 2019 îgay tu nhüng ngày
itàu, thang dàu cüa nàm. Công tâc chi d4o, dièu hanh sâu sât, quyét liÇt, cô treng

'tâm, trgng diêm, dèng thoi bao quât toà,n diÇn mqi linh v.uc cüa doi s6ng xâ hQi,

huong vè co sô, nâm bât thông tin và chi d4o xü lÿ câc vân dè phât sinh nhanh
ch6ng, ki.p thoi.

Dôn d6c tién dô hoan thiên Dè ân sâp nhap câc xdtrên dia ban tinh theo chü

tnrong Nghi quyét cüa B§ Chfnh d, cüa Uÿ ban Thuèrng vu Quôc hôi.

Chi dao tàng cuèrng dôi ttroei, nâm tinh hinh, xû lÿ don thu khiéu n4r, t6 câo,

thuc hiên nghiêm viÇc nguoi dtmg cfàu UBND câc câp trtrc tiép tiép công dân dinh
ky; xri lÿ dut cTiêm câc vg viÇc khiéu n4i, tô câo, dârn bâo ôn dinh tinh hinh, ktrông
làm ânh huôrng dén môi truàng cTàu tu cüa tïnh.

Tiép tUc chi cT+o itây manh cài cérch hành chinh, treng tâm 1à thü tpc hanh

chinh, nâng cao ÿ thüc tâch nhiÇm'trong thi hành nhiÇm vg, công vq cüa crân bQ,

công chüc, viên chûc tên fia bàn tinh, nhât h hâch nhiêm nguoi tftmg dàu.

3- MFt trQn Tô qu6c vù ctic iIoùn thé ch{nh tr! - xd hQi

Tuyên tuyèn, vfn dQng doan viên, hQi viên và nhân dân tich cgc tham gia câc

ho4t dQng mirng Dâng, mtrng Xuân; chàm lo cho can bQ, hQi üên, tloàn viên nghèo

rùât h di.p Tét nguyên dilnrs; tô chüc thành công Chuong ûinh tét vi n$roi nghèo

'o Sokét 5 nàm thgc hiên Chl thi s6 2l-CTlTU, ngày lTDnOl4 cùa Ban Thuùng vU Tinh üy vè viÇc triên khai
thi hành Hién phap nuôc CID(H Viêt Nam, Luât Dât dai.nàm 2013, tién 46, tét quà thyc hiÇn câc kién nghi
cùa Doàn cOnÀ taè sô 2 cùa Ban Chi d4o Trung uong vè PCTN, quÿ I/2019 vè công tâc nôi chinh và PCTN.
15. Liên tloàn lao tl§ng: Tô chüc tôt Chuong r:krh'Tét Sum vd)r" xuân Kÿ Hqr 2019, câc câp công doàn tong tlnh de mo tâng
2.528 suât quà c{ro CNLD; ttrne 300 vé xe, 30 chuyén xe chô 1.000 CNLD cô quê.xa tên 150 km vè quê ân tét vOi tông giâ ti
I.+OI.SOO.OÙO dông (trong CO LplO finh tënC 1.310 suât quà tri giâ 589 triêu dàng; vé xe và câc chuyén xe ni giâ Z+O Ueu
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và n4n nhân ctrât O6c da cam nàm 201916. Chi d4o xây dprg, triên kùai Ké ho4ch
tông két 1O nàm thUc hiên Cuôc v{n dQng 'T{guoi ViÇt Nam rnr tiên dung hang ViÇt
Na:n"; Ké hoach giâm sât, phân biên xâ hôi; tham gia xây dprg dârg, xây dUng
chinlr quyà nâm201917.

Chi rleo tô chüc tOt OA hQi MTTQ .âp co sôrt, Dai h§i Hôi Liên hiêp Thanh
niên câp co sô, nhiÇm ky zOLg- 2024; tông két 5 nàm phong trào thi dua CCB
guong mâu giai do4n 2014-2019; tô chric t6t câc hopt clQng: Xuân tinh nguyên, Lê
hôi Xuân hàng 20l9te; hô trq hQi viên nông dân, phg nü phât triên san xuâg thlrc
hiÇn câc mô hinh san xuât nâng cao doi s6ng... auan tâm phât triên hôi viên, ctoan

üên moi và xây dUng tô chûc doàn, hQi vüng m4nhæ.

u- rÉr euÂ pnÂr rnreN Kn[H rÉ, vÀx uôa - xÂ Her
1- XA qwrt thyc hi.ên mfi s6 chi tiêu chûyéu

0 Ctn sfi san xuât công nghiêp tàng 13,07Yo so vôi cùng lcÿ nàrn 2018.

(2) Giâfi san xuât nông nghiêp (gitl SS2010) uôc dqt2.186,2ÿ dàng, tàng
3,Lyo so v6i cùng ky *rà dAt27,3%o ké hopch nàm.

(j) T}ru cân dôi ngân sâch Nhà nuôc uôc dpt 2.227,2 tÿ dàng, tàng29oÂ so
voi cùng kÿ't à dqt29% dU torln dia phuorg.

(4) Cnâfi kim ngpch xuât tr*râu uôc d4t 738 triÇu USD, tàng22,6 o/o so voi
cnng lcÿ.

O) Tïngmrîc brân lê hang hoâ và doanh thu dich vU tiêu dung xâ hQi uôc d4t
5 .gl3 ,4 tÿ dàng, tàng 13 ,7Yo so cùng kÿ rrà dqt 23 ,4Yo ké hoach nàm.

(6) Giài quyét viÇc làm moi cho 5.225 nguü, tàng 14,80Â so voi cung §.
(7) Giëmtÿ lê sinh dân sô O,\lYoo.

(S) Tÿ lÇ trê em duoi 5 tuôi SDD ttré rùç cân giâm côn I l,lyo.
(g)Tÿ lê hO dân nông thôn dugc sü dgng nuôc s4ch, nuôc hçp vê sinh theo

tiêu chi môi det 94,54yo, trong dô nuôc s4ch theo TCYT 55,3yo.

(10) Tÿ lê nâc thâi dô thi dugc thu gom dqt 100%, trong d6 clugc xu lÿ 100%;

Tÿ lê rac thâi sinh ho4t nông thôn duo. c thu gom d1t98%, trong cT6 dugc xü lÿ 83%.

dông; c6c LDLD huyÇn, thành ph6, Công <loàn ngành, Công <toàn câc Klru công nehiÇp dâ üao tfug t.ZtS suât quà vôi tô.ng giâ
ti 628,3 tiÇu dông. H§i Liên hiÇp Phu nih Câc câp hQi d.â tànC 1.584 suât quà và 419 c{p bânh trmg 69 cây giô lsa vdi tông tri
giâ 651.100.000dông. Doàn TNCS gô Chl Minh: câc câp bô <loàn tong toàn tinh da t{ng 2.600 suât quà ti Cié hon 9OO üieu
dèng cho cac d6i tugng gia <ltnh chinh sâch, nguü nghèà và fiê em cô hoàn cânh kù6 khàn. Hôi CUu chién binh: Cac @ Hqi tô
chrfè üarll" tëng 1.3 I I iuât qua cno hôi viên nghèo, h§i viên cô hoan canh kù6 khàn ntriêm ctrât dôc da cam, ûi giâ trên 329 niêu
dông. HQi Nông dân: Cac dp UOi tô chrtc. ther& qne 1.192 suât quà cho câc h0 hôi viên nghèo, cân bO, lânh deo tlnh HQi nghl
hrnr qua câc thùi kÿ, ri giâ 178,150.000 tlông
16. Chuong trinh dâ nhlln tfuqc sg huômg rlng cua 209 co quan, tlcm vi, DN câc nhà hâo tâm trong và ngoài tlnh
tham gia ung hô voi s6 tièn hon 43 ry aông. Tlnh tao tfug cho 7.541 hO nghèo và 3.717 h§ nan nhân chât dqc Da
cam cüa câc huyÇn, thành ph6 m6i suât quà ti giâ 500.000dèngÀQ, vôi tông s6 tièn h 5.629 triÇu dông.
t7 

MTTQ dnh tH ph6i hç vôi HQi Nông dân ünh t6 chüc phan biÇn xâ hQi C6i voi du thào Ké hoech chuyên dôi co câu

cây tông tên Aât tông hia cua tlnh IIà Naq grai dop,20l9 - 2U20
l8 

Dén nay 6/6 huyÇn, thành ph6 tH hoàn thành vieÆ tô chrlc D?i hôi MmQ câp co sô
Ie G tr§i Xuan h&g nfui 2019, d&r nay toh tirù aatô *rtc ni&r tuqc 4.133 tlon vi mâu
20 T.oog quÿ, két n4p môi 237 doànviên và thành lâp môi 08 Công ttoàn co sô; duqc 670 h§i üên phg nit, nâng

tông sô hôi üên toan tlnh là 156.639 nguùi.
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0D fë;ngrrôr, dàu fi phât trién ffên tlia ban uôc dat7.551,1 ty itàng, tàng
l6,5Yo so voi cùng ky't à bàrrg 22,4Yoké hoach nàm.

(12) Tÿ 1ê dân sô c6 bâo hiêm y té ilat 87 ,gyô, tàng 0,4Yo so voi nàm 2018.

2- Phdt triën kinh té
a- Sàn *udt nông nghiçp - xay dwg nông thôn moi

Giâ H sfur xuât nông nehiêp uôc dpt 2.186,2 ÿ dông, tàng3,LYo so voi cùng
t ÿ và d?t 27,3yo ké ho4ch nàm. Hoan thành gieo cây lüa xuân tlung thùi 4r, ké

ho4ch; cây màu v1r xuân dâ gieo trông dugc 4.091,8 ha, trong dô chü yéu là cây

ngô. Tiép tpc chi tlao ttây manh thuc hiên Nghi quyét sO OS-Nqm-l cüa Tinh üy vè
dây manh công nghiêp h6a nông nghiêp, tao dôt phâ phât triên nhanh, bèn vüng
nông nghiêp, nông thôn, câc Chuong û:inh, Dê ân phât tiên san xuât nông

nghiêp"; xây dlmg Ké hoach chuyên dôi co cilt cày tràng trên dât tràng lüa tinh
Hà Nam giai do4n 2019-2020.

Chàn nuôi gia càm duo. 
" 

duy ti song chàn nuôi lgn gqp rfunhièu ktr6 khàn do

xuât hiçn Dich ta lo,ïr Châu Phi. Dén 3}t3lz}lg, tông sô tqn mâc bÇnh Dich ta lçm

Châu Phi dâ tiêu hüy 748 con cua 30 hô chàn nuôiz. Thuèrng xuyên theo dôi diên

biéntjnh hinh, tQp trung chi d4o triên khai câc gàiphap không cniS aicn bênh, k*roantr

vùng, dâp dich; xây dpg câc co ctré trô tg cüa finh d6i vor câch§ chàn nuôi bi thiÇt

hai. Dén hét ttrang 3t2}l9, dan bo siia uôc d4t 3.360 con, sân lugng stia tuoi uôc il4t
2.718târu aeo bô sinh stu:, bô thiJ d+t 27.020 con

Chuong tinh xây dlmg nông thôn moi tiép tpc dugc triên khai mqnh më,

hiÇu quâ, tâp trung thUc hiên câc Chucrng trinh, pè rln phât trién sân xuât, nâng cao
r\ . I .
<Ioi sông nguoi dân; dôn ctôc hoan thiên hô so tinh Thü tuong Chinh phü công
nhân huyÇn Thanh Liêm d4t chuân nông thôn moi, thành pfrii fnri Lÿ hoan thành
nhiçm W xây dUng nông thôn moi. Rà soât, chi dpo câc xà" ttëc biêt là huyÇn Lÿ
Nhân và Binh Lgc triên k*rai ké ho4ch xây dlmg nông thôn moi nàm 2Ol9; triên
khai xây dUng huong dân thUc hiÇn tiêu chi nông thôn môi kiêu mâu.

b- Sàn *uét công nghiçp:

Chi sô san xWât công nghiêp tàng 13,07Yo so voi crurg kÿ nàrn 2018; tinh theo
giâ fi san xuât (giâ SS2010) uôc d1t23.808,7 ü dèng, tàng l3,2Yo so vôi cr:ng §
và d?t 23,5yo ké ho4ch nàm. Hàu hét câc san phâm công nghiêp chü yéu dèu tàng,
trong d6 mQt s6 san phâm tàng ktrâæ.

Tiép tuc thuc hiên Nghi quyét O4-NQ/TU cüa Tinh üy vè phât fiên công
nehiÇp hô tro., ché bién, ché t4o, t4o nèn ttngphâttrién công nehiêp voi tôc dQ cao,

bèn vÉng giai ilogn 2016-2025. Tâp tnrng thâo gô kh6 khàn, vuông mâc cho doanh

nehiÇp; rà soât, ttôn d6c tién <tô câc dg an lôn trên dla bà,n tinh, yêu càu thUc hiên

"Thuc hiên Dè an Üng dung môt s6 giông cây trông môi chü yéu, sân xuât ttreo hudmg têp trung gân vûi hç tlèng
tiêu thp sân phàm, vU Xuân nàm 2019 thgc hiÇn 9 mô hinh vôi tông diÇn tlch 60 ha; mô htnh liên tét + *ra cung tug
thrlc àn chàn nuôi; fé no4ch phât riën chàn nuôi bô süa và Ké ho4ch phât triên chàn nuôi bô sinh sàn, bô thit chât
luçmg cao nàm 2019.
2 Trên tlia bàn 4 hrryÇn: Kim Bàng Thanh Liêm, Lÿ Nhân, Drry Tiên

'Xe gÉn mây tàng l3,lyo, ggch nung tÀng2,ïYo,tniét Ui tliÇn, tliÇn tü tàng 19,60/o, quàn ao may sân tàn86,0%o,th/uc
àn chàn nuôi tÉng3,2Yo...
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nghiêm câc cam tét Aàu tu, c6 biÇn phâp xü lÿ ttâm bâo câc yêu càu sü dgng dât
tiét kiÇm, hiÇu quâ.

Tiép qrc dây -æh thu hüt Aau tu, tù dâu nàm dén 3l/3/2}lg, dâ thu hüt dugc 29
dU rân dâu tu (trong cîô: 13 dTin FDI và 16 du dn trong nroc) vôi tông vOn aau tu
Llg,ztriÇu usD và 1.947,7 ty dô"f; dièu chinh tàng, giam vtin ær, tu cho 17 dg an
voi tông vôn dâu tu tàng thêm là 13,4 triÇu USD và 998,1 ÿ dàng. Lüy ké dén
311312019, trên dia ban tinh cô 876 dy ân dâu tu càn hiÇu lyc (256 dr én FDI và 620
du dn trong nuôc) voi vôn dàng W 2.917 ,3 triêu USD và 1 08.63 O,g tÿ dàrrg

Quan tâm phât trién tiêu thü công nghiêp và lang nehè; tàng cuùng quan lÿ
hopt dQng ct,a câc cgm công nghiêp, tiéu thü công nehiêp trên dla ban tinh. Quÿ I,
c6 156 doanh nghiÇp thanh lfp moi, voi tông vi5n dàng kÿ 2.660,2 ÿ dàng, ll2
doanh nghiÇp gui thông bâo tem ngimg ho4t dQng, 12 doanh nehiêp giâi thê25.

c- Throng mqi, dlch vq, du lich:
^ATông müc ban lë hang hoâ và doanh thu dich vp tiêu dung xâ hôi uôc ctpt

5.gl3,4ÿ dàng, tàng L3,7Yo so cung ky và dqt 23,4oÂké ho4ch nàm. Câc linh v.uc

thuorg mpi, dch vu tiép luc phât trién, co bfur dâp tmg dugc yêu càu sân xuât và
tiêu dung cüa nhân dân26.

Tiép t1rc thlrc hiÇn Nehi quÉ 07 ctnTinh üy vè phât trién thuong msi, dlch
vu, treng tâm là dich vu chât luqng cao câp rnmg vè y té, dao t4o nguàn nhân tuc và
du lich. Thu hrit dâu tu, tTôn dôc hoan thiên thü tgc, tÏây nhanh tién cfô Aau tu câc dg
an t-ong diêm trong linh v.uc thuong mgi, dlch 4r. Dua vào ho4t dông kfru ktuâm bênh
Bênh viÇn Bqch IVIai - co sô II, Ktru du lich Tarn Chüc.

Xuât khâu tàng cao, giâ tri kim ngpch xuât khâu uôc d4t 738 triÇu USD, tàng
22,6yo so voi cung Lÿ và dqt}9%ké hoach nàm.

Linh v.uc du llch tàng truông cao. Quÿ I c6 khoang 850.000 luqt khâch vè aia
ban tinh (trong ilô: 18.000 luqt Mdch qu6" té1, gâp 2,8 lân so voi ctmg §; doanh
thu du lieh uôc dat 195 uÿ cTông, gâp2,21àn so vôi quÿ Ltz}lï.

Tàng cuùng kiêm tra, kiêm soât thi ffiè^g, xü 1ÿ nghiêrn a6i voi hang nhâp
lfu, hang giâ, hang kém chât luo,xg; t$p trung kiêm ta câc co sô kinh doanh thyc
phâm trong dlp Tét nguyên &ân Kÿ Hqi.

Chi sô giâtiêu d,rrg thang 3 giarr O,4yo so thang 2 và tuong duong voi thang

l2l20l8; binh quân 3 thring tângl,SYo so voi cung lcÿ 2018.

d- Tài nguyên môi truàng:

'Cùng kÿ thu hrlt tluqc 35 dU én dàu fi (trong ttô: t 3 dr dn FDI và 22 dtr dn trong rutc) vûi tông v6n dàu fi 187 ,2
triÇu USD và 1.868,7 ty Cèng; dièu chinh tàng viin 05 dU ân @a dç &1FDI và 0I dç dn trong moc) vhtông v6n
tÈu tu tàng 38,5 triêu USD và 48 ty Aông
z5Çr\ng § c6 134 doanh nghiÇp .' rnh lêp môi, v6i tông v6n ttàne kÿ 1.068 tÿ dông, 69 doanh nghiÇp grli thông béo
tam ngùng hoçt ttQng I I doanh nehiêp giài thê

'f6og sô thue bao tliÇn thoai dén quÿ I &t 865.000, bitng97,l9%oké ho4ch nàm, nâng s6 tnue bao blnh quân ilat tÿ
lê 107,08 rhuê bao/l0oaan. S6 thuâbao ADSL ttet tÿ lÇ 12,18/100 dân, tàng 30,83o/o se vôi çr\ng § và bàng g2,62yo

ké hoçch nàm. Nuôc mây sân xuÂt 3 thang dàu nàm uôc tlat 50,5 ngàn m3, tàng 13,5%o so vôi cùng tcy. ffr6i tuqng
vfn chuyên hàng hoâ det 9,53 triÇu tÉn, ttng7,3Yo; kh6i.luçrng vfn chuyên hành khâch.det 1,75 fiÇu nguü, tàng
3,60/o so v6i cùng kÿ 2018... Dén3l/3D019, huy tlQng v6n tln dpng u6c det 33.850 ty Công ttnÿ2l,35Yo, tông du
nq tln dçng uôc tlat 34.150 tÿ dông, tàng 17,6%o so vôi cùng ky nàm 2018; tÿ lê ng xâu chiém 0,57oltông du ng.



8

ThUc hiÇn dàng bQ câc giâi phâp, tàng cuùng công tâc quan lÿ nhà nuôc
trong linh vfrc dât itai, ktroang sân, môi trucvng thUc hiên câc mpc tiêu phât trién
bèn r.iTng cüa tinh. Tiép qrc chi ttpo rà soât, xü tÿ câc tèn t4i, vi pharn trong thgc
hiên Ké hopch 566/KH-UBND, Két luan 47-KL/TU t4t câc huyÇn, thanh ptrO. fô
chüc kiêm tra, thâm dinh hà so câp GCNQSD d.ât nông nghiÇp sau dèn eôi; aén

nay üthâm dinh hè sq câp dugc 111.361 eiây. Thuùng nryên kiêm tra, giâm sât

tinh hinh hopt ctQng ct,a cérc nhà mây xü lÿ râc thâi trên dia ban; chi dgo, kiêm tra
tinh hinh thUc hiên Dè ân giâm thiêu ô nhiêm môi truèrng khu v.uc phia Tây sông

Déry. Phât hiên, thông bâo kip thoi 04 dqt ô nhiêm nuôc sông Nhuê - Dây.

e- Dàu tu xây dtmg:
a7\?a

Tông vrSn dàu tu phât trién trên dla ban uôc dqt 7 .551,1 tÿ dông, tàng 16,5%o

so voi cùng l"ÿ rrà bà.rg 22,4yoké hoech nàm. Tông khtii luçrng thUc hiÇn câc dU an

sü dgng v6n dàu tu công do tinh quan 1ÿ 3 thrâng dàu nàm uôc dgt 73 ty dàng; tông
A 

^ 
r- .r.

sô vôn tlâ giâi ngân: 293,795 tÿ dông.

Chi tlAo dây -arrh quan lÿ nhà nuôc tong lïnh v.uc xây fung co bân và tât t.ü dô

thi. Tiép tpc fiên ktrai thgc hiên Ké hopch thpc hiÇn dô thi tàng truong xanh tên iTia

ban tirù Hà Nam dén nàm 2030 dén UBND câc huyÇn, thành pfrO. O1V nhanh tién dô

GPMB, thi công, grâi ngân câc dg ârn, ûo. ng tâm là câc d1r an tgng diêm: Khu du lich
Tam Chric, dU rân phât fiên dô thi Phü Lÿ sü dgng vôn lray WB, Ktru công nghiêp
Dông Vàn Itr, cac dg én gtaothông trên cÏla ban tinh....

.f Thu, chi ngôn sâch:

Thu cân ttôi ngân sâch nhà nuôc trên ctla bàur uôc @t 2.227,2 tÿ ctàng, tàng
29Yo so voi cr:ng kÿ và dqt 29% dg toan Trung uong giao, 28% dU toan dia phuong
(trong ctô thu nçt tlia dat 1.887,2 ÿ tlàng, dqt 29 % du todn trung tîong gtao, 29%
dq todn illa phuong phtin cldu và tdng 27% so cùng kÿ nàm 2018). Môt siS khoan

.thu tàng cao so voi cùng ÿ'. fông chi ngân sâch uôc det 1 .938,2 ÿ dông; trong
clô chi cân dOi 1.722,5 tÿ dông, tâng19% so voi cung lcÿ.

2- Vdn hod - xd hQi

Tô chric t6t câc ho4t cl§ng vàn hoâ, bâo chi, ttrê duc thé thao phuc vu nhiÇm
vç chfnh fi cüa tinh và nhu càu huong thg cüa nhân dân. Chï dqo câc dia phuong,
don vi quan tâm chuân bi ttit câc dièu kiên dé nhân dân d6n ét Kÿ Hqi vui tuoi,
lanh manh, an toàn và tiét kiêm. Tô chric thanh công câc lê hôi dàu xuân trên ttia
ban tinh dëc biÇt D Lê khai hQi chùa Tam Chüc, tich cgc chuân b! câc cüèu kiÇn
aê tô chüc D?i lê Vesak 2019.

ThUc hiÇn hiÇu quâ công trâc phông, ch6rg dich bênh, không itê xây ra dich
bênh lon trên tlia ban. Tàng cuèrng kiêm tra, giâm sât chât luqng thuôc; thanh,
kiêm tra vÇ sinh môi ttrèrng, vÇ sinh an toàn thgc phâm tqi câc co sô sâur xuât, kinh
doanh28. Cune c6, nâng cao chât lugng kh'lm chüa bÇnh ü câc bênh viÇn tuyén tinh,
27 

Thoé thu tù lùu vyc công thuong ,ghiÇp, dich vrr ngoài qutic doanh (tùng Si%ù;l*rrttù khu vyc v6n dàu tu nudc
ngoü (thg 4trÂ),thutù-doanh nghiÇp l«ùu Wc nhà nuôc tlia phuong (tbtg 38o/ù; thué thu nhêp câ nhàa (tông 22%ù2t 

Quÿ I, tE tô chrlc kiêm ta 5 co sû thgrc phâm trên tlla bàn, phât hiÇn xù lÿ 02 co sô cô hành vi ü phAm vè an
toànthgc phâm
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huyÇn; nâng cao chât luqng ho4t dQng cüa câc xâ dat chuân Quôc gia vè y té. friên
k*rai dU rân xây dUng ûrr sô Bêrû viÇn San - Nhi tinh và câc nQi drorg chuân bi du
an xây dung Phông khâm da khoa Dàng Vàn. Tô chirc Lê hôi xuân hông nàm
20l9,thu duo. c 415 don vi mâu, d?t l3}%ké hoach.

. Tâp trung thuc hiÇn tôt nhiêm vu nàm hqc 2018- 2}lg. Thi hqc sinh giôi
Qutic gia lop L2 antoàn, nghiêm tuc, düng quy ché, tlat két quâ khâ2e. Dây m;nh
xây dlmg truong chuân Qutic gia". Chuân bi tôt câc dièu kiÇn cho lcÿ thi TIIPT

A.
quoc gla.

Quan tâm thgc hiÇn tôt chintr sâch xâ hQi. Tô chric thàm, teng quà nguài c6
A \. r

cong,-nguor n-ghèo,-nguü cao tuôi nhân dip Tét Kÿ Hqr dam bâo m9i nguùi, mQi
nhà dèu c6 Téft'Tiép t1rc quan târn giâi quyét viÇc là,rn, ôn dinh doi sông nguùi lao
dông, thuc hiên Chuong ûinh giam nghèo bèn vüng.auÿ r/2olg, giai quyét viÇc
làm môi cho 5.225lao cÏQng (trong dô xuât khàu lao dçng 192 nguài).

ru- CÔNG TÂC QUÔC PHÔNG, AII ]\IN[H, NQI CITiNH
Chi dpo, triên küai thgc hiÇn toan diên, c6 hiÇu quâ nhiÇm vu quân sg, quôc

phông tlia phuong. Chi dao tô chüc giao,nhân quân nàm 2019 @i cârchuyÇn, thành
pnô aâm bâo chât lugng, hoan thfuh chi tiêu dè ra32. Duy ti thuc hiên nghiêm ché

ttô tr.uc sân sang chién dâr:, phèng chting thiên tai, phèng chông chây nô, chây rtmg.

Tïnh hinh an ninh, chinh tri, tât t.u an toàn xâ hQi co ban ôn dinh, không dê
xây ra câc vç viÇc phûc tap. Chi d4o thyc hiÇn ttit dgt cao diêm fân công trân âp
tQi phpm, dâm bâo an ninh, trât t.u dlp truôc, üong và sau fét Nguyên ttan Kÿ Hqi,
doan câc dàng chf Lânh dpo Dang, Nhà nuôc vè tam viÇc t4i tinh; câc tê ngi aàu
xuân trên dia bàn. Nâm châc tinh hinh, quan lÿ chët chë câc dôi tuqng chông dôi
chinh fi trên dla ban, k*rông aê tqi dpng, lôi kéo gày câc hopt dQng phric tap. Công
tric dièu tra, tnry t6, xét >ni, thi hành an dâm bâo dung quy ilinh phâp luft, k*rông dê

xây raoan, sai, bô lqt t§i phqm. Công tâc phèng, ch6ng tham üüttg, thgc hanh tiét
kiêm, chting lâng phi dugc lânh d4o, chi d4o và triên khai thlrc hiÇn nghiêm tuc.
TSp trung chi dpo làm tôt công tâc thanh tra, tiép công dân và giâi quyét don thu
khiéu npi, tô câo.

TV- EANH GÉ CHT'NG

Quÿ It2Ol9, Ban Châp hành, Ban Thuùng vU Tinh üy dâ t$p trung lânh d4o, chi
dao quyét fiÇt viÇc thUc hiÇn câc nhiÇm vg chirù ti cua dnh, tinh hinh kinh té - xâ hôi
co bâur ôn dinh và phat fiên so voi cùng kÿ. San xu'ât công nghiêp, thu hüt dâu tu duy
fi két qua khâ. Xûât khâu tàng cao. Vàn hoâ xâ h§i c6 nhièu hopt clgng sôi nôi; tô
chirc tiit cashoat tt§ng mùmg Dâ,ng, mùmg Xuân, câc lê hôi tÏâu nàrn tên dia ban tirür;

môt sô DU ân ûeng diêm nhu BÇnh viÇn B4ch Mai co sü Z,I(hu Du lich Tam Chüc di
2s 49l74hqc sinh d1r thi d1t g:rü, gôm 0l giai mât, 12 gràtNhl, 14 gâi Bc 22 giürhuyén rhictr
30 Dén nay, toàn tlnh cô 3481378 tuèag rl+t chuân QG, det ty lQ 92,06Yo; tàng29 tnrù:ng so v6i cung § 2018.
3r 

Tông giâ tri quà tlat 38.157 ,|tiÇu dông.Trong tI6: quà cua Chü tich nu6c ti giâ 6.056 tiÇu dôog quâ cüa Ûy ban

nhân dân tinh ti giâ, 15.917 triÇu dèng, qua cua Ûy ban nhân dân câc huyÇn, th4r phô t1 g)â 9.170,9 tiÇu ttông,
quà cüa câcx\pn:uù1rg, thi #n fi gia t.6l+,3 triÇu dèng, quà cüa câc Hôi ttoàn ttrê, tô chrlc, doanh nghiÇp, câ nhân
ti giâ 5.338,9 triÇu tlông.
32. Bàn giao cho câc don vi 1.400 công dân, det 100%.
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vào ho4t tlQng ttâ buôc dâu t+o ra nhiing diêm nhân thüc tÏây sy ptult fiên cüa tinh,
thu hüt sU quan tâm cüa nhà dâu tu tong và ngoà tinh. Câc chinh sach dam bâo an

. sinh xâ hôi duo. c triên k*rai ki.p ttroi, ttriét thgc, drrng dOi tuqng. An ninh chinh H, tât
t.u an toan xâ hQi ctuo. c giü vüng, dùi s6ng nhân dân ôn dinh. Công tâc xày dUng

Dâ*g, chinh quyèn, Met tân Tô qu6c và cércdoan tfré tiép tpc cô nhièu dôi moi; quyét

liÇt chi d4o thgc hiÇn chü truong râp *.p, tinh grân bQ mây và nâng cao cÉ hqng dôi
ngü cân bQ theo dnh thân Nghi quÉ Tnmg uong 6,7 (khôa ilI).

,-* Tuy nhiên trong ldnh ilgo, chi itgo, triên khai thqrc hiQn nhiQm vy vân
càn mQt sé m4t ûn tgi hgn ché:

- Tién dô thuc hiên môt sO Nghi quyét, két lufn, chü tn:crng, Chucrng trinh
hanh ttông cüa Ban Thuèrng vU Tinh üy, Thuèrng tr.uc Tinh üy chua tlâm bâo yêu
càu dat ra nhât là viÇc trién küai thlrc hiÇn Nghi quyét Trung uong 6,7 l<hoâ)üI vè
sâp *ép tô chul bQ mây cüa hÇ thông chinh d và xây dpg d9i agü.cân bô; câc

chuong t:inh, Aè ten treng tâm trong linh v.uc nông nghiêp; câc vân dè vè quan lÿ
quy hopch, khai thâc küoang sân, môi truèrng....

- San xuât nông nghiêp g{p nhièu khô khàn do phât sinh dich tâ lqn Châu
Phi làm anh huong dén ké ho4ch, mpc tiêu phât triên nông nghiêp nâm2019.

- Cai câch hanh chinh chuyih bién châm; nàm 2018, chi si5 PCI xip thû 37163

finh, thành ptrO çgam 2 bêc so voi nàm 2017), chi PAPI tt:rrg thü 38/63 tinh, thanh phô

@tà* 22 bQc so voi ndm 2017).

- Su phiSi hçp eûra câp và nganh tong giâi quyét câc công viÇc con han ché.

- Giâi phông mflt bàng, thi công mqt sô dU an côn kh6 khàn; tién dô dàu tu
nhièu 4r rân tro.ng diêm cüa tinh côn chfm, chua dâp img câc yêu càu dflt ra.

- Quan lÿ nhà nuôc trên'mQt siS tint Wc (quy hoqch, dét dai, khodng sân, môi
truùng, oh lÿ xe qud tài trqng.,) c6 m{t côn h4n ché, chfm dugc câi thiÇn; viÇc giâi
quyét nhüng vân aè tôn tei gây birc xfic trong nhân dân c6 lüc cô noi côn chua kip
thü, hiÇu quâ thâp.

- Tinh hinh an nirür chinh fi, @t t.u an toàur xâ h§i, iÏon thu küriéu nel tô câo,...

côn diên bién phric tep; üÇc nâm tinh hinh và giâi quyét m§t sti vu viÇc tôn giâo côn
chua ki.p thoi. Công tac phôi hçrp, dôn dôc giâi quyét môt s6 vu viêc khiéu npi, t6 câo
chua hiÇu quâ, thoi gian giâi quyét côn clê kéo dàü, nây sinh phüc t4p.

PI{AN UnlUel
x@vr vU, cÉr pHÂp rReNc rÂM côNc rÂc auf utzlts

Quÿ IU20L9, câc câp uÿ d*rg, chinh quyèn ü tinh dén co sô tâp tnrng lânh
d4o, chi deo thUc hiÇn mQt sô ntriêm W, giâi phâp trqng tâm sau:

- 
I- Tiép tpc quân triÇt câc chü truong, Nghi quyét, Chi thi cüa Trung uong dê

cg thê hoâ trong viÇc lânh d4o, chi d+o toan diÇn câc nhiÇm vg chinh tri cria Eârrg
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bQ theo chuong û:inh công tac và nhiêm vu, ké ho4ch nàm 2019 dâ duo. c Ban Châp
hành, Ban Thuèrng vU Tinh uÿ xâc dinh.

tr- Thgc hiÇn tlàng b0, hiÇu quâ câc nhiÇm vg xây dgng Dâng, xây dgng
hÇ thông chinh tri tinh ggn, ho4t tlQng hiÇu lgc, hiÇu quâ

1- Công tdc firyên trttyèn, gido duc chinh tr! tu tuông: Chi tteo làm tôt công
tâc tuyên tuyèn câc sg kiÇn lon, câc hopt dông kÿ niêm, câc ngày lë lôn, két quâ
phât fiên tinh té - xâ hQi cüa ttât nuôc, cüa tinh33. Triên k*rai ké ho4ch so két 3 nàm
thUc hiên Chi thi 05 gàn vôi biêu duong diên hintr tiên tién dip ky niÇm 129 nâm
Ngày sinh cüa Chü üch ftà Cfri Mirù. Tô chüc H§i ngh! thông tin chuyên dè cho
iÏgi ngü can bô chü chôt cüa tinh.

2- Công téc tii cltdcc, cdn bQ: Tàng cuèrng lânh clpo, chi tt4o thlrc hiÇn

Chuong trinh sti 54, Chucrng trinh sO AZ thuc hiên Nehi quyét Hôi nghi Trung
uong 6,7lùtôaXII, gÉn va câc vàn bân, huong dân cua Trung uong.Thgc hiÇn
<Tièu dông, phân công, sâp xép ctln bg, rà soât bô sung quy hopch chu.ân bi môt
buôc nhân sU Der hôi <fang bô câc câp nhiÇm kt 2020-2025. Dânh giâ cân bO ltuh
tl4o nhiÇm lcÿ 2015-2020.

3- Công tdc kiém ffa, gidm sdt: TlJ:lën khai Ké ho4ch giarn sât viÇc lânh dpo,

chi d4o thlrc hiÇn câc két lufn cüa Ban Thuèrng vu Tinh üy nâm 2Ol7 ,2018. Thông
bâo két lufn kiêm tra viÇc lânh dpo, chi d4o thuc hiên Nghi quyét si5 O+ - NQ/TU,
ngày OBl4l2OL6 cüa Tinh üy vè dây mpnh phât triên công nehiÇp hô trg, ctré Uién

"hé 
t4o, t4o nèn tang phât triên công nghiêp voi tôc dQ cao và bèn vüng giai do4n

2016 - 2025. Chri trgng kiêm tra, giâm sât viÇc khâc phuc, thuc hiÇn câc két lufn
sau kiêm tl;a; câc lTnh v.uc dê xây ra vi phgm, tiêu cgc. TQp trung giâi quyét ki.p thü
don thu t6 câo Aôi vOi tô chüc durrg, dang viên.

4- Công tdc dân vôn: Chi d4o tô chüc tông két 10 nàm thgc hiÇn Két luan
sO OZ-rrÆW, ngày 08/12/2009 cüa Bô Chinh fi (kh6a X) vè tiép tsc aôi mOi nQi

d*g, phuong thüc hopt <Iông cüa M{t trân Tô quôc VîÇt Nam và câc tToan thé
chinhfi-xâhôi.

5- Công tdc nôt chinh và PCTN: Tiép tuc chi d4o, dôn dôc viÇc triên khai
thlrc hiÇn câc vàn bân lânh dpo, chi d4o cüa Trung üffig, cüa tinh vè công tac nQi
chinh và phông chông tham nhürrg'4. Chi deo tàng cuèrng công tâc phôi hçrp giüa
câc co quan nôi chinh, dâm bâo phyc 4r tôt ntriêm v.u chinh fi cüa clla phucrng.

6- Ldnh dqo công téc chinh quyèn: Chuân bi tôt câc nQi dtrng § hqp giüa
nâm 2019 cüa IDND tinh. Tpp trurrg chuân bi tôt câc dièu kiên tô chric Dai lê Phât

" Dai lê Vesak Liên Hç Quôc 2019; Dei h§i Mët tân tô qutSc Viêt Nam câc câp, nhiÇm §2019 -2024;;129
nàm Ngày sinh Chü tich Hô Chi Minh (19/5);71 nâm ngày Bâc ffô ra lü kêu ggi thi ttua 6i quôc (lll6);Ngày Béo
chl Câch m4ng ViÇt Na:n Ql/6)...

3a rét tuân s6 44-KLTTW ng ày 22/0lfl0l9 cüa Ban Bi thu vè tiép tuc tIâV mæh thuc hiên Chi '\i s6 Og-CfffW crta Ban

Bi thu l«hda )(I "y§ txng cuùng sg lânh tlao cua Dàng A6i vOi phong tào toàn dân bâo vÇ an ninh tô qu6c tong dnh hinh
môi"; Két hân s6 aS-KUTW ngày- OllO2DOlg cüa Ban Bi thu vè dép qc ttây mqnh thgc hign cô hiÇu quâ Ctrt try s6 t A-

CTÆW cüa Ban Bi üu 1ü6a )ü "vè tx"g cuùng qr l2tnh tiag cüa Dang t6i vdi công tec bâo rûam tâ1 tfr, an toàn giao thông
duùng bô, dnùng §Ég thrùng ûüy nQi ttia và klt'ic phuc rin tÉc giao thOng:'; Chl thi s6 z+Cf ml ngÿ 26tü212019 vè '1eng
cuùng sg lânh tÎæ cua câc .ép ,iy tfâng tf6i vôi công tÉc bào vê bi mât Nhà nu&".
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«tan Liên hçtp qutic Vesak 2Ol9 tei chùa Tam Chüc. Dây mæh câi câch hành chinh;
rà soât, dânh giâ câc chi s6 PCI, PAPI dé cô câc giâi ph6p câi thiên hiÇu quâ, nâng
cao chi sô, ürgc hiÇn mçc tiêu dflt ra. Trién khai xây dçng Quy hopch tinh dén nàm
2030,tàn nhin ctén nâm 2050.

7- Ldnh iîqo hoqt clçng cùa MTTQ và câc cloàn thé chinh tri xd hQt: TQp

trung chi d4o tô chüc tOt aai hôi diêm MTTQ câp huyÇn tai huyÇn Binh Lgc và câc
huyÇn thành phiS, tién toi tô chüc thành công Dai hôi MTTQ tirü, nhiÇm ky 2OL9-
2024; tông két 10 nàm thUc hiÇn cuQc vQn dQng "Nguoi Viêt Na:n rnr tiên dung
h*g Viêt Nam". Trién k*rai thUc hiên ké hopch giâm sât, phan biÇn xâ hQi theo

Quyét dinhzlT-QDÆW cua Bô Chinh fi và giarn sât theo Quy ifinh 124-QDÆW
cüa Ban Bi thu.

m- Tâp trung thgc hiÇn câc Nghi quyét cüa Chfnh phü, Két Iufn cüa
Ban Châp hành, Ban Thuùng vg Tinh uÿ, Ngh! quyét cüa HDI\D tinh vè phât
fiiên kinh té - xâ hQi

1- l/è phdt trién nông nghiêp, xây dçng nông thôn moi; Làm t6t công tâc
chàm sôc, bâo vê lüa và rau màu vg xuân; phông, chi5ng dich bênh trên tlàur gia süc,
gia càm; xü tÿ triêt dê dich Tâ lqn Châu Phi trên dia bàur, dânh giâ khâ nàng tai dan
-Â , ', .r. A. ,l i.A , ..^ À ,- , ,
cTê c6 câc giài phâp phât triên chàn nuôi thgc hiÇn câc mpc tiêu vê tàng truong
nông nehiêp nàm 2019. Chü dông phông chông thiên tai trong mùa mua bâo, h4n
ché ctén müc thâp nhât ttriêt hai c6 thé xây ra. Tiép tuc tâp trung tich tp ruQng dât,

dôn d6c du rân rràrrg nehiêp r:ng dung công nghê cao; tàng cuàng trâch nhiÇrnphôi
r . - A . ' ,1 , - a a , a a

hçrp giüa câp và ngành, t$p ûung thâo gô kü6 küàn, triên k*rai thgc hiÇn câc mô
hinh phât triên sâur xuât, chàn nuôi trên dia ban. Triên khai Ké hopch chuyén dôi co
câu cây tràng trên ct'ât tràng lüa tinh Hà Nam giai dopn 2019-2020.

Tiép tpc huy d§ng, lông ghép câc nguàn llrc thpc hiÇn Chuong tinh xây
dUng nông thôn moi. Dây mqnh thgc hiÇn câc giâi phâp phât triên sâ,n xuât, nâng
cao thu nhâp, câi thiên dü siSng nguoi dân. Eôn cT6c hoan thiên hà so, thü tpc tinh
Thü tuong Chinh phü công nhAn huyÇn Thanh Liêm det chuân nông thôn môi nàm
2018, thanh pnO enri Lÿ hoan thanh nhiÇm nr xây dçng nông thôn moi. Rà soât,

dôn d6c, dânh giâ thgc hiên câc tiêu chi xây dpg nông thôn moi, trgng tâm là câc
'xâ, huyÇn Lÿ Nhân, Binh Luc dàng ky tlat chuân nông thôn môi nàm 2019.

2- Vè pfuit ffién công nghiçp: Nàrn châc tinh hinh, ki.p thü thâo gô kùô kùàn,
, ! r r ', ia r r r .A av l , a \ rr \

rnrông màc cho doanh nghiêp, nhât là doanh nghiÇp itang § hoan thành dâu tu di vào

san >«râq c6 san phâm tong nâm 20L9; kiên quyet xu lÿ crlc dU an kùrông thgc hiÇn

tt rng cam két Aa" t r, ü gahan ntrièu lân nhrmg ktrông thUc hiÇn dê dârn bâo sü dung
dât tt&kiêm, hiÇu qua; xem xét viÇc cât rnr dâi æu tu, châm durt chü truong, ttru hèi
Aât aU an vi pharn Luât Dàu tu, Luat Dât dai. Dây m4nh, nâng cao hiÇu quâ công tac

xüc tién dàu tu; t$p trung thu hüt câc doanh nghiêp FDI, doanh nghiêp lcm trong
nuôc tong câc linh v.uc theo dung dinh huong cüa tinh.

3- Vè phdt trién throng mqi, dich vu: Tiép tpc dôn dôc tién dô câc du an

trqng diêm ôria tintr vè ttruong m4i, dich W; tàng cuèrng ttru hüt, t4o dièu kiÇn phât
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triên câc ngành thuong m4i, dlch vu drip img nhu càu cüa nhân dân và du khâch.
Thuong nryên kiêm tra, kiêm soât thi tuùng, giâ câthung h6a, trqng tâm là câc
mflt hang thiét yéu, xü lÿ nghiêm ûucvng hçrp vi ph?m, dam bâo qryè, lqi nguoi
tiêu dung

4- vè dàu tu, xcy dung; Huy dông và sü dung hiÇu qua câc nguàn lgc cho dàu
tu phât triên; tàng cuùng-quan lÿ dàu tu trên dia bt. T$p-tnurg tri5n kùai rhgc hiÇn
và tàng cuùng quan ry ké ho4ch dàu tu công ûung fran ZO\O -iOzO rÏâm bâo tién d§,
mlrc tiêu dd xâc dinh. Dôn d6c <Iây nhanh tién dô giai ph6ng mët bàng, thi công,
giai ngân câc dg rân, trgng tâm là câc fu an giao thông trgng diêm35, câc d1r rin hoan
thanh trong nâm 2019. Tiép tuc thuc hiên hiêu quâ Chuong üinh phât triên dô thi.
Xây dung Oè an thành lâp thi xâ Duy Tiên và câô phuong tt 

"ôc 
thi xâ Duy Tiên.

5- Vè thu ngân sàch: Nàm chÉc nguàn thu, dOi tuqng thu, ch6ng thât thu,
han ché ng dgng ngân sâch, dëc biêt là câa khoan thu tu hoat r1§ng sanLât ki"h
doanh cua doanh nghiÇp, lînh v.uc khai thâc Lr*roang sâ,n, kinh doanh xàng dàu,
phân dâu nà:n 2}lg thu cân dôi ngân sâch clpt rên 8.6ô0 ry ifèng.

6- Vè quân lÿ l*odng sân, tàt nguyên, môi truàng: Nâng cao hiÇu lgc, hiÇu
quâ quan lÿ nhà nuôc, nhât tà frong linh v.uc dât dai, klroang sâr, môi tnrong. Tflp
tnnrg thUc hiÇn câc giiriphâp dé giâi quyét c6 hiÇu quâ vân dè xü lÿ râc thai, chât
thâi chàn nuôi, môi tr:ùng kûu, cgm công nghiêp, dây nhanh tién ifq thUc hiÇn Dè
an giâm thiéu ô nhiêm môi truôrng Tây Dây; thyc hiÇn fét tuân sô tt:-ft/TlJ,
ngày l9l3l20l9 cüa Ban Thuèrng vU Tinh üy vê viÇc tàng cuùng quan lÿ qry
hopch, k*rai thâc k*roang sân, sân xuât, ctré Uién VLXD tai huyÇn Kim Bang, Thanh
Liêm Aé Uao vê canh quan môi ûuùng, phât trién du l!ch, dlch vg, thgc hiÇn mgc
tiêu phât trién bèn vÉng

7- Vè vdn héa - xd hpi: Tô chüô ttit hoat d-ông thông tin tuyên truyèn, vàn hôa
- tlrê ttrao chào mirng câc ngày 1ê, kÿ niêm, su kiÇn chfnh tri. Têp trung thuc hiên
câc giâi phâp nâng cao hiÇu qua công trlc xric tién du ljch. Tô chüc câc § thi nàm
hqc 2018 - 2}lg dam bâo nghiêm ûic, an toàn, ttung quy ché. Chü ttông phông,

chông dich bênh, dëc biêt là câc dich bênh ttreo mùa. Làm tôt công tâc dànbâo vê
sinh an toàn thgc phâm, an toan vÇ sinh lao tlQng. ThUc hiên ki.p thùi, ttung dôi
tuçng câc chinh sâch dâm bâo an sinh xâ hqi.

S- Vè linh vtrc nôi vtt: Tfp trung dây manh công tirc cëi câch hành chinh,
tro. ng tâm là thü t.uc hành chinh; vân hanh hiÇu quâ Trung tâm hfuh chinh công và
bq phân tiép nhQn và trâ két quâ câc huyÇn, thành phô. Oây m4nh thanh tra công
vp, tàng cuèrng § cucrng, § luft hành chinh. Xây dpg pè ren vè gO ôhi sô và
câch thric triên t<trai danh giâ chi sô nàng lUc canh tranh câc sfl ban, ngành, dia
phuong cüa tinh; hoan thiên, trién khai Dè rân sâp nhâp câc xd trên dia ban tinh
thuc hiên Nghi quyét sé; ll cüa Bô Chinh d.

s Duùng Tl, T3, tuyén duùng nôi ga Sao - B6i Dinh, Khu du llch Tam Chüc, He tàg Khu y té chât luqng cao, Khu
Dgi hgc Nam Cao...

!



t4

IV-Thgc hiÇn tôt câc nhiÇm vg qu6c phông an ninh, tço môi truônrg ôn
ilinh cho phât triên:

Giü vÉng an ninh chinh tri, dâm bâo trât t.u an toàur xâ hQi, bâo vÇ tuyêt dôi
an toàur câc sg kiÇn lon diên ra trên dia bàn, nhât h Dai lê Vesak z}lg.Nàrn châc
tinh hinh an ninh chirù ti, an ninh tôn g)âo, an ninh nông thôn, tât t.u an toàur xâ hôi;
chü itQng phtii hçrp thUc hiên câc gSâiphâp phông ngùq dâu mntu ngàn chàn ktrông
dê xây ra câstinh huông b! tlÇng, bât ngù. Duy tri thgc hiên nehiêm ché dô r.uc sân

sang chién dâu; phông chring thiên tai. Thgc hiÇn tôt công tac tiép dân và giâi
quyét ktriéu n4i, tô câo,tgp tnrng giâi quyét nhüng vq viÇc phüc t4p, kéo dài, du
luân xâ hQi quan tâm.

Trên ifây H két qua công tâc quÿ I, phuong huong, ntriÇm vU teng tâm công tac
quÿ tr nàm 2019. Phât huy nhüng két qua dâ dqt dugc, câc câp, cac ngành xây dpg
ké ho4ch tô chüc thUc hiên, hoàur thành toan diÇn câc nhiÇm vU dè ra./.

T/1\{ TINH IIÿNoi nhân:
- Ban Bf thu TW Dâng;
- Vàn phèng TW Dàng;

dé bdo cdo

- Câc dlc Tinh uÿ viên;
- Câc sfl ban, ngành, doàur thê Unh;
- Ban cân sç dang, <lâng doan;
- Céc huyÇn, thành uÿ, ttâng uÿ @c thuQc;
- Vànphông Tinh uÿ:
+ LDVP;
+ Phông TH;
+ Lrnr vàn thu.
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