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két quâ công tâc xây dgng Dâng thâng 5
nhiÇm vg trgng tâm thâng 6 nàm 2019

PHÀN THIJNSÂT
T euÂ cÔNc TÂc rrrÂNc st2ots

TiNH Ûv TTÀ NAM EÂNG CÔNG sÂN vIELNAM

Hà Nam, ngày 03 thting 6 ndm 2019

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

1- Công tdc xûy dlrng Dông:

Tïnh uÿ tô chüc HQi nghf 50 nàm thsc hiÇn Di chüc cüa Chü tich Hè Chi
Minh, so két 03 nàm thpc hiÇn Chi thi sO OS-CtlfW, ngày 15/2016 cüa B9 Chinh

! ,.,.)-tr! gàn vôi biêu ducrng, khen thuông diên hinh tiêu biêu trong h9c t4p và làm theo

tu tuôrng, d4o düc, phong câch Hô Chi Minht; tông t<ét t0 nàm thpc hiÇn Cuôc

van tlQng "Nguài ViÇt Nam uu tiên dùng hang ViÇt Nam"2.

Thuùng trpc, Ban Thuômg vp Tïnh uÿ tô chûc H9i nghi làm viÇc voi I ânh

dpo Thanh ptO Ua NQi vè hçrp tâc, phât trién giüa thành pnO Ua Nçi voi tinh Hà

Nam giai dopn 2019-2020 và nhimg nàm tiép theo; clôn tiép, làm viÇc vôi Doan

dpi biêu câp cao Quôc hQi Vucrng qu6c Campuchia và Doan công tâc cùa tinh U-
Eôm-Xay .

Trong théng, Ban Thuèrng vU, Ban Châp hành Eâng bO tinh dâ ban hanh 02

Két luân3 , 02 Ké hopch cùng nhièu vàn bân lânh d4o, chi dpo toan diÇn trên câc

linh vgc. Chi tI4o câc câp uÿ <Iang tlia phuong, d6rn vi quan triÇt, triên khai thgc

hiÇn Thông bâo t<ét lupn sO S+-KL/TBTW, ngày 161412019 cüa B§ Chinh tri vè

két quâ kiêm tra viÇc lânh d4o, chi tlpo và tô chüc thuc hiÇn Nghi quyét Trung

uong 4 khoâ XII gân vôi thçc hiÇn Chi thi O5-CT/TW cüa BQ Chfnh tri; chi d4o

tàng cuùng, nâng cao hiÇu quâ phông, chông, không cné aicn É lgn Châu Phi theo

tinh thàn Chi thi 34-CTITW ngày 2)l5l2}lg cüa Ban Bf thu; trién khai tông két

công tâc xày dung Dâng và thi hành Dièu lÇ Eâng nhiÇm kÿ Dai hQi XII trong

I Ban Thuùng vr1 Tinh uÿ tlâ quyét clinh tàng bàng khen cho 20 tâp thê và 30 câ nhân cô thành tlch trong thgc
hiên Chl thi 05 cüa B0 Chinh tri.
2 Chù tich UBND rinh tlâ quyét tlinh khen thuông aôi vOi 12 t$p thè, 06 câ nhân trong thgc hiÇn CuQc vân dQng

S Xét lufln cùa Ban Châp hành Dàng bô tinh vè câc nQi dung Eàng doàn HDND tinh, Ban cân sg ttàng UBND
tlnh bâo câo, xin 1r nén Aé fiinh tei ky hsp làn thû 8 (kÿ hçp bât thuùng), Hqi aèng nhân dân tlnh khôa XVI[; vè
phucrng ân sâp xép câc don v! hành chinh câp xâ, tinh Hà Nam giai tlo4n 2019-2021 .

Ï:oNt;i



2

toan Eang bO tinh; hoan thiÇn bâo câo güi Doan khâo sât cüa Tiêu ban pièu iç
Dang Dai hôi XIII vè công tâc xày d1mg Dâng và két quâ thi hành Dièu lÇ Dâng.

Tfp trung tuyên truyèn câc ngày kÿ niÇm, câc sg kiên chinh tri lon trong

thang, trgng tâm 1à Kÿ niÇm I29 nâm ngày sinh, 50 nàm thUc hiên Di chirc cüa

Chü tich ffà Cni Minh; Eai 1ê Phât cIân Vesak 2olg, Dai hôi Hqi Vàn hqc NghÇ

thupt tinh lân thri 5; tuyên truyèn huôrng rmg giâi Bâo chi toan qu6c vè xây dUng

Dang làn thri IV - Giâi Bira lièm vang nâm 2019. Chi dpo quân triÇt, triên khai thgc

hiên Chi thi sô 3}-CTTW, ngày l8l2l2}lg cüa BQ Chinh tri vè "Tàng cuèrng và

nâng cao hiÇu quâ quan hÇ dôi ngopi darrg trong tinh hinh môi" và Chf thi sô 25-

CTÆW, ngày O8l8l2}l8 cüa Ban Bi thu Trung uong Dâng vè "Dây manh và nâng

tam AOi ngopi da phuong dén nàm 2030". Bâo câo so t<ét S nàm thyc hiên Nghi

quyét 37-NQ/TW ngày 9/4l2}l4,rè "công tâc tÿ lufn và dinh huong nghiên cüu

dén 2030"; so két viçc thgc hiÇn fét luan sO Zg- KLITW cüa Ban Bf thu ktrôa K
,è tiép luc thyc hiên Chi thi sô 1l-CT/TW cüa Bô Chinh tri vè viÇc mua và dsc

bâo, t4p chi cüa Dung. Trong thâng, toàn tinh mô 7\ôp bài duông 1ÿ luAn chinh tr!
và nghiÇp vu cho 5L2hqc viên.

Rà soât, bô sung quy ho4ch cân bô diên Ban Thuong ,U Tinh uÿ quan lÿ
nhiêm lcÿ 2015-2020 và nhiêm ky 2020-2025 nâm2019. Thông bâo clièu dQng và

Uô ntriêm 03 chüc danh: Giâm dôc Sô Nôi vu; Phô Giâm dôc Sô Tài chinh, Phô

Giâm dôc Sô Tài nguyên & Môi truùng. Quyét dinh: Uô nfriçm lqi chüc danh Phô

truong Ban Tuyên giâo Tinh üy; chuân y két quâ bàu bô sung Ûy viên Ban Thuèmg

vU HuyÇn üy, Ph6 Bi thu, Chü tfch UBND huyÇn Thanh Liêm; chi dinh bô sung 01

Uÿ viên Ban Châp hành Dâng b9 thành pfrO fnt Lÿ và chuân y bô sung 02 Uÿ viên

Ban Thuèrng vu Thành uÿ Phü Lÿ nhiêm kÿ 2015-2020. Trién khai quy trinh kiÇn

toàur chüc danh Bi thu Eâng üy fhôi Doanh nghiÇp, Bi thu Dang uÿ Khôi câc co

quan tinh; Truông Ban Quan lÿ Khu D4i hgc Nam Cao; Ph6 truông Ban quan lÿ
câc Khu công nghiÇp tïnh. Tông hcp két quâ rà soât, sàng lgc dang viên theo Chi

thi 28-CTITW cüa Ban Bi thu Trung uong Dâng. Tham eîa ÿ kién vào dg thâo Tô
trinh, Quy dinh trinh Ban Bi thu vè chüc nàng nhiÇm vg, quyèn h4n, môi quan hÇ

"Acông tâc cüa câp uÿ, ban thuùng vp câp uÿ câp huyÇn.

Thông bâo két quâ giâm sât viÇc lânh dpo, chi dgo thuc hiên Chi thi 05-

CTÆW cüa BQ Ch(nh tr! gàn vôi thuc hiÇn Nghi quyét Trung uong a (kà6a XII)
aOi vOi Ban Thuôrng vu: Dâng üy khôi câc co quan và Dâng üy Khôi doanh nghiÇp

tinh. Tiép tsc thgc hiÇn Ké hopch kiêm tra viêc thuc hiÇn Nghi quyét sô O+-

NQ/TU, ngày 081412016 cüa Tinh üy vè dây mpnh phât triên công nghiÇp hô trs,
ché bién, ché tao, t4o nèn tâng phât triên công nghiêp vôi tôc dô cao và bèn vüng
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giai tto4n 2016 - 2025 AOi vOi Ban Thuùng vg HuyÇn üy: Thanh Liêm, Duy Tiên;

Thanh üy Phü Lÿ; Eâng üy và câ nhân câc clàng chi tânh dpo: Sô Công Thucrng,

Ban quân lÿ Khu Công nghiÇp tinh. Xây d*g, hoàn thiÇn Ké hopch giâm sât viÇc

lânh d4o, chi d4o thpc hiÇn câc két lu$n cüa Thuôrng tryc Tinh üy, Ban Thuong vp

Tinh üy nàm 2017 ,201 8.

Trong thrlng, câp ity, ban thuôrng vU câp üy và chi b§ kiêm ta 45 tô chric

dang và 65 clâng viên; giâm sât clôi vôi 35 tô chüc clâng và 33 tl*g viên; câp üy co

sô và chi bQ dâ thi hành kÿ luft 06 dang viên bàng hinh thüc ktriên ffâch.

Ban hành Ké hoach tô chüc Tga dàm "Nâng cao chât luqng thgc hiÇn Quy
cné aan chü ô co sô trên itia bàn tïnh". Chi dpo giâi quyét vr,r viÇc liên quan ctén dât

dai, xây dUng tôn giâo trên dia ban. Dôn ctiic câc dcrn v[, ilia phuong triên khai ké

hopch thyc hiên "Nàm dân vAn chinh quyèn" 2019; ké hoach dôi tho4i giüa nguài

tlung dàu câp üy, chinh quyèn vôi nhân dân; xây dUng và trién khai thgc hiÇn mô

hinh "Dân vfln khéo" nàm 2019.

Bâo câo so két 05 nàm thuc hiÇn Chi thi sO ZZ-CI|TU, ngày 28lOZt2Ol4 ci*-
Ban Thuôrng vu Tinh üy vè "Tàng cuùng sp lânh dpo cüa câc câp uÿ dang eOi vOi

công tâc phông, ch6ng tham nhüng"; s<y két 5 nàm thyc hiÇn Chi thi }3-CTÏJ,
ngày 061512014 cüa Ban Thuôrng W Tinh üy vè "Tàng cuèrng sg lânh d4o cüa câc

câp ûy, tô chüc clâng AOi vOi công tâc dâu tranh phông, chiing vi phpm phâp luât và

tQi ph4m, công tâc thi hanh ân trên ilia ban tinh"; so két 03 nàm thgc hiÇn Chi thi
sô Ot-CfruU, ngày 1110l/2016 cüa Ban Thuèrng vp Tinh uÿ vè "Tàng cuôrng sg

lânh tlpo cüa tlang OOi vOi công tâc phông chây chüa chây và ciru hQ cuu nan; két

quà thgc hiÇn Chi thi sô 33-CT/TW ngày O3lOll2Ol4 ci'r- BA Chinh tri "vè tàng

cuàng sg lânh dpo cüa Dâng AOi vOi viêc kê khai và kiêm soât viÇc kê khai tài sâ,n"

nàm 2018.

2- Ldnh ttgo công tdc chinh quyèn

TQp trung chi dpo chuân bi nôi dung và tô chric kÿ hqp bât thuong HDND
tinh; tô chüc FIQi nghf thông ntrât nQi dung, chuong trinh kÿ hqp giüa nàm 2}lg
I{DND tinh khoâ XVm. Tiép qrc dôn dôc, giâm sâtcâc clon v! triên khai thgc hiên

câc Nghi quyét cüa HDND tinh; theo dôi, chï d4o viÇc xü lÿ, giâi quyét don thu,

khiéu nai t6 câo cüa công dàn, ÿ kién kién nghi cüa cü tri. Tiép, làm viÇc voi Eoàn

công tâc cûaHQi dàng dnh Gyeonggido, Hàn Quôc.

Ban Thuùng ru, Ban Châp hành Dâng b9 tinh hqp thâo luên, cho ÿ kién chi

clao vè phuong ân sâp nhâp câc dcm vf hành chinh câpxàgiai dopn 2}lg-2021. Têp

trung chi dpo câc ngành, dia phucnrg phOi hgrp vôi câc dcrn vi liên quan chuân bi tôt
, -.Àcâc diêu kiên và phôi hqp chat che vôi Giâo hÇi Phât giâo ViÇt Nam, câc bQ, nganh
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Trung uong, câc tinh trong khu vlrc tô chric thanh công Dai 1ê Phft dân Liên hçp

qui5c Vêsak 20lg tai Chùa Tam Chüc. Chi dpo xây dlmg, triên khai Ké ho4ch nâng

cao chi sô pCt và PAPI cüa tinh nâm 2019, tflp trung xây dpg câc giài phâp cu thê

Aé rcrâc phuc câc chi sô d4t thâp.

T4p trung chi dpo chàm sôc, phông tru sâu bÇnh h4i lira, trién ktrai Ké hopch

sâ,n xuât vp Mùa, vu Dông nâm2019; giâm sât ch{t chë dich bÇnh trên dàur gia süc,

gia càm; ntrât ta giâm sât, kiém soât bÇnh Dich tâ lo-n Châu Phi trên dia bàn; chi

dqo câc ctfa phucrng chü dông, quyét hÇt thUc hiÇn câc biÇn phâp phông, cht5ng, hpn

cfré aicn bênh tây lan; triên khai c«y cné frô trg tiêu huÿ lqn bi mâc bÇnh dich tâ

Châu Phi4. Xây dung phuong an crîu trq dôt xrât *ùu mua, bâo lü lgt nàm 2019.

Trién khai câc Eè ân, du ân, mô hinh cô hiÇu quâ trong sân xuât nông nghiÇp. Eôn

d6c huyÇn Thanh Liêm và câc xâ dâ hoàn thành câc tiêu chi xây dUng nông thôn

moi hoan thiên hè s«y, thü tpc trinh công nhân huyÇn, xâ dpt chuân nông thôn môis.

Chi dao nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ quân lÿ nhà nuôc trên câc linh vr;c.

Quan tâm chi dpo thâo gô khô khàn, vuông mÉc cho doanh nghiÇp; dôn dôc dây

nhanh tién dQ giâi phông mët bàng, thi công, giâi ngân câc dg ân, trgng tâm 1à câc

dU an trgng diêm cüa tinh6.

Dây manh thgc hiÇn câi câchhành chinh; thUc hiên tôt viêc tiép nhân và trâ
, T,. A
Ket qua gral quyet thü tçc hành chinh cho câ nhân, tô chüc dâm bâo düng quy trinh,

quy clinh. Ban hành Ké hoach kiêm tra viÇc thUc hiÇn công tâc cài câch hàmh chinh

nâm 2019 trên dla bàn tinh.

Chi tl4o câc câp, câc ngành tQp trung q.ryét Het giâi qrryét küiéu ngi tô câo

ngay tri co sô. Quyét dinh thành lAp Tô công tâc và BQ phQn giüp viÇc kiém tra, rà

soât, giâi qryét khiéu npi, tô câo dông nguùi, phüc tpp, kéo dài.

3- Mdt trQn Tô qu6c vù cdc 6 chûc itoùn thé

fhOi hçp tô chüc tôt Hôi nghi tiép xüc cü tri truôc kÿ hçp tht 7 cüa Doàn

dai biêu Quôc hai tinh t1i câc huyÇn, thanh phô; tô chüc doan dai biéu cüa tinh «li

thàm, chüc mùng Eai lê Phft dân (PhAt \ch2563)tqi cërc chùa trên <lia ban.

Chi dpo hoàn thanh tô chüc Eai hôi M[t tran Tô quôc câp huyÇn; Dpi hQi

HQi Liên hiÇp Thanh niên câp huyÇn, nhiÇm 1Çÿ 2019-20247; Dai hôi Công tloan

câc Khu công nghiÇp tinh nhiÇm § 2Tlg-2023; so két 05 nàm phong trào thi

4 Kinh pH hô trq cho nguùi dân bitiêu huÿ lgn u6c tinh khoàng tZO ty aông.
5 Ngày 2Ol5nO19, Thü tuong Chinh phü dâ ban hành Quyét dinh sô 600/QD-TTg quyét dlnh công nhfn Thành ph6
Phù Lÿ hoàn thành nhiêm vU xây dpg nông thôn môi nâm 2018.

6 tuyén duùng Tl, T3; câc ktru chüc nàng cùa Khu du lich Tam Chric; ttuùng nôi Ba Sao - Bâi Dinh; sân golf Tugng
LTnh; dU ân hhu tlô thi và khu nhà ô trên tlla bàn...
Z pén ngày 231512019, c6 88/l 16 xâ, phuùng, th! trân tô chrlc xong. Trong d6, c6 2t6 huyÇn, thành phô da tô chtc
xong Epi hQi câp fiên co sô là thành ph6 nfui Lÿ, huyÇn Thanh Liêm.
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dua"Cçu Chién binh guong màu". Chi dao câc câp Công doan phât dÇng và tô
chirc câc hopt tlông huong img Thâng công nhân nâm 2019; phôi hçp Tông Liên
doàn Lao dQng ViÇt Nam và Tông Công ty Buu tliÇn ViÇt Nam tô chüc Phiên chg

công nhân nàm 2019; tô chric quân triÇt, triên khai Nghi quyét Dpi hQi ilai biêu

toan quôc HQi Nông dân Viet Nam và Dièu lê H9i Nông dân Vigt Nam lân thri VIt,
nhiÇm kÿ 2018-2023 toi cân bO, hQi viên nông dân; üép tçc thyc hiÇn c6 hiÇu quâ

câc Chuong trinh, dU ân, Aè an cüa Chinh phü ttôi voi hQi viên phg nü.

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

t- Tinh hùnh phtit fién kinh é
- Sàn *uât nông nghiQp:

Tflp trung thu hopch Iüa và cây tràng vg Xuân; uôc nàng suât, sân lugng mQt

sti cây tràng chü yéu: lüa xuân uôc dpt 66,6 tqlha, giâm 0,6 tqlha; san lugng thôc

206,9 nghin tân, giâm 7,4yo (3,1 nghin tân); ngô 58,5 tqlha; tàng 0,3 tqlha, sân

luqng 12,9 nghin tân, giâm 15,4yo (2,3 nghin tân) so vôi cùng §.
Chàn nuôi lqn trong thâng 5 tiép t1rc SAp khô khàn do ânh hunng cüa Dlch tâ

lqn Châu Phi. Dén hét thâng 512019, tông s6 lon mâc bÇnh DTLCP cüa toàn tinh ü
tiêu huÿ 73.153 con vôi treng luçng 4.306 tan O 5.422 hQ chàn nuôi t4i 580 thôn cua

108 xâ, phuôrng thi trân cüa 6 huyÇn, Thanh ph6t.

- Sàn *uât ,ông nghiQp: Tiép tpc clà tàng truong khâ, chi sô san xuât công

nghiÇp thring 5 tàng ZYo so vôi thâng truôc và tàng l5,8yo so vôi th,âng 512018. Luÿ

ké S thang dàu nàm, chi sô san xuât công nghiÇp tàng 13,3Yo so vôi cùng kÿ nàm

truôc. MQt sô san phâm công nghiêp chü yéu trong 5 thang dàu nàm cô mric sâur
i. .-

xuât tàng cao so vôi cùng kÿ nàm 2018: Xi màng tâng25,4%;bQ dây diÇn ô tô

tàng 16,5%; thiét bi cliÇn, diên tü tàng 18,6Yo; xe gÉn mây tàng l4,3yo, nuÔc giâi

khât tàng 12,50Â...

Tông kim ng4ch xuât khâu hàng hoâ thâng 5l2}l8 uôc d1t 290 triêu USD,

tângl3,7Yo so vôi thâng 5l2}l8. Luÿ t<é S tfrang dàu nàm dpt 1.360 triÇu USD,

tâng46,7oZ so vôi cùng § nàm 2018.

- Thuong mqi - dich vw:

- 
.l'

Tông mirc ban lé hàng hôa và doanh thu dich vp tiêu dung trong thâng cl4t

2.008,7 tÿ ilàng, tâng I4,3%o so vôi cùng kÿ nàm 2018. Luÿ ké 5 thâng dàu nàm,

tông mric bân lê hàng hôa và dich W tiêu dùng d1t 9.904 tÿ ctàng, tàng 13,8Yo so

vôi cùng §.

8 HuyÇn Lÿ Nhân 22xà,Duy Tiên 17 xâ, Kim Bàng l8 xâ, Thanh Liêm 17 xâ, Binh Lgc l8 xâ, Phü Lÿ 16
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Chi sô giâ tiêu dung thâng 512019 tàng 0,430Â so vÔi thang truÔc, tàng

l,69Yo so vôi cùng § nàm truÔc.

- Dàu tu xôy dqmg co bân:

Luÿ ké khôi luqng thyc hiÇn câc dg ân ttàu tu xây dpg co ban thgc hiÇn 5

thâng dàu nàm d4t 144,405 tÿ dàng; trong dô, v6n cân dôi ngân sâch dla phuong

dqt69,5 tÿ dàng.

2- Vàn hod - xfr hQi

Tpp trung chi ct4o tô chûc tôt câc ho4t dQng vàn hôa vàn nghÇ chào mùng

§ niÇm câc ngày lê lôn, câc sg kiÇn chfnh tri trong thang; chi d4o tô chüc thành

công Liên hoan Nghê thuQt quàn chûng tïnh Hà Nam; CuQc thi Dai sri vàn h6a dgc

câp tinh; Giâi viçt dâ "Cùng Sacombank chay vi sirc khôe cQng dông" nàm 2019.

Tô chüc tông két câc § thi nàm 2018, triên khai nhiêm vu câc § thi nàm

2019; tô chüc lcÿ thi tuyên sinh vào lop l0 THPT chuyên nàm hgc 2019-2020;

tuyên ducrng khen thuông giâo viên, hgc sinh giôi ptrô tfrOng dat giâi tai kÿ thi

Olympic Châu Â nàm 2}l9e.

Chi clao làm tôt công tâc chàm s6c süc khôe, khâm chüa bênh cho nhân dân;

công tâc phông, ch6ng dich bênh mùa xuân hè trên dla bàn tinh. Tô chirc § két

Chucrng trinh pfrOi frç,p thgc hiÇn công tâc tuyên truyèn vè aan sô và phât fiién giai

doan 2019 - 2023.

ThUc hiçn ché d9, chfnh sâch dôi vôi nguài c6 công, chinh sâch an sinh xâ

hQi, giâi quyét 380 hà so uu iIâi nguôi cô công theo dring quy dfnh. Tiép tpc thgc

hiên Dè ân hô ffg nguôi c6 công vôi câch m?ng rèana ô và Dè ân hô trg nhà ô dôi

voi hô nghèo theo chuân nghèo giai do4n 2}ll-2015 trên dla ban.

3- Quéc phàng, an ninh, trQt tqr an toùn xd hQi

Tinh hinh an ninh chinh tri, trât tg an toàn xâ hôi üên dia bàn dugc dâm bâo.

Tap trung chi dpo triên khai thgc hiÇn nghiêm tüc, hiÇu quâ Ké ho4ch cao diém tân
^4,công, trân âp tQi phpm, <ïâm bâo trpt tg an toàn giao thôn5, àrt ninh trft t.u trên dia

bàur tinh, nhât là trong dip diên ra Dpi lê Vesak Liên Hçrp Qui5c nâm201,9 t4i chùa

Tam Chüc. Dâm bâo tuyÇt dôi an toàn Doàn câc dèng chi lânh cl4o Dang, nhà

nuôc, câc doàn khâch quôc té vè thàm và làm viêc tei dia phucrn g, câc sg kiÇn diên

ra trên dia ban. Nâm châc tinh hinh, quân lÿ chat chë, dâu tranh ngàn chàn không

dê câc dôi tuqng phan dông, chông aOi cfrintr tri trên clia bàn tién hành câc hopt

9 fÿ thi Olympic Vât Lÿ Châu Â: Hà Nam c6 2/8 h9c sinh tham dU (01 hgc sinh tlpt huy chuong Dông, 0t h9c
sinh ttu.gc tflng Bàng khen); tong <tô 01 h9c sinh chinh thric dugc chgn tham gia tlQi tuyên Kÿ thi Olympic Vât Lÿ
Qu6c té vào thâng 712019.
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dông phirc tpp. Trong thang, xëry ra 26 vq pham phâp hinh sg (tàng 4 vp so vôi
th*g truôc).

Tpp trung chi d4o câc câp, câc ngành làm tiSt công tâc lirép công dân, giâi

quyét don, thu lüiéu npi, tô câo. Than g 0512019, trong phiên tiép công dân cüa

tinh dâ tiép 10 lu$ (bàng 12 nguùi); câc sô, ngành, huyÇn, thành ph6, xâ, phuèrng,

thi trân tiép 187 luqt nguùi; câc câp, câc ngàu:h trong tinh dâ tiép nhan 84 cton

thu", dâ giâi q,ryét 9184 vtlviÇc (clpt g,3yo).

PHÀN TTTTJ HAI
AA

NHrEM VU TRQNG TÂM CÔNC rÂC THÂNG 6t20ts

1- Tâp trung lânh dpo, chi d4o viÇc quân triÇt, triên khai, so, tông két câc

ngh! quyét, chi thi, két luên,... cüa Trung uûng, cüa tinh dâm bâo thiét thgc, hiÇu

quâ, trgng tâm là: Tô chüc HQi nghi so két 05 nàm thUc hiên Nghi quyét sô EE-

NQ/TW cüa Ban Châp hanh Trung ucrng (khôa XI) vè "Xây dpng và phât triên vàn

hôa, con nguùi ViÇt Nam dâp tmg yêu càu phât triên bèn vüng dât nuôc"; trién

khai Ké hopch tông két công tâc xày dung Dang và thi hành Dièu lÇ Dang nhiÇm

ky Dai hôi XII; tông két Nghi quyét rO +s-NQ/Tw cüa Bq Chinh tri (khôa Ix) vè

Chién lusc xây d1mg và hoàn thiÇn hÇ thône phâp lupt ViÇt Nam clén nàm 2OlO,

dinh huong dén nâm 2020; tông t<ét trtehi quyét so +e-Nqn'!ÿ cüa B9 Chinh tri
khoâ IX vè Chién lugc Câi câch tu phâp dén nàm 2020; Ké hoach thgc hiÇn Chi thi

séi lZ-CfnW, rrgày l8l2l2}l9 cüa Bô Chinh tri vè "tâng cuômg và nâng cao hiÇu

quâ quan hÇ dôi ngopi dang trong tinh hinh môi" và Ch! thi sô }1-CT1TW, ngày

08/8/2018 cüa Ban Bi thu Trung ucrng Dâng vè "dây menh và nâng tàm A6i ngo4i

da phucrng dén nàm 2030"...

Ban Thuong vU Tinh uÿ, Ban Châp hành Dâng b9 tinh tô chüc thâo lufn,

dânh giâ két quâ công tâc xày drprg ilâng 6 thang dàu nàm, triên khai nhiÇm vU

trçng tâm 6 thang cuôi nàm 2019.

z-Lànhd4o, chï tl4o thgc hiÇn toàn diÇn, dàng bQ câc nhiêm vp trong công

tâcxày dUng dâng, xây dpg hÇ thông chinh tri câc câp.

- Têp trung tuyên truyèn nQi dung Kÿ hçp thû 7 Qutic hqi lü6a XIV, Kÿ hçp

thü 9 HEND tinh kh6a XVIII; tuyên truyèn câc ngày kÿ niÇm, sg kiÇn chinh tr!

trong thang. Quan triÇt, triên khai thgc hiên Chi thi sô 1I-CT/TW cüa BQ Ch(nh ti
khoâ X vè tàng cuùng sg tânh dpo cüa Eâng OOi vOi công tâc khuyén hgc, khuyén

tài, xây d1mg xâ hQi hqc tfp. Bâo câo tông két l0 nàm thUc hiên Chi thi 38-

10 trong dO ttriéu nai 05 vU viÇc, tô câo 04 vg viÇc, kién nghi, phân ânh 60 vU viêc; 15 ttsn thu không ari Cièu

kiÇn xù lÿ)
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CT/TW, ngày OT lgl2}Og cüa Ban Bi thu vè aây m4nh công tâc Bâo hiêm y té trong

tinh hinh môi; tông t<ét t5 nàm thUc hiÇn Chi thi 2O-CTITW cüa Ban Bi thu vè

nâng cao chât luÇmg, hiÇu quâ công tac xuât bân, phât hành sâch lÿ tuân chfnh tri

trong tinh hinh môi; so t<ét S nàm thgc hiÇn Két luên 100-KL/TW cüa Ban B( thu

khoâ XI vè viÇc dôi môi và nâng cao chât luqng công tâc clièu tra, nâm bÉt và

nghiên cüu du lufn xâ hQi".

- Tiép tpc chi dpo thyc hiên Chuong trinh hành dông cüa Tinh üy thyc hiÇn

câc Nghi quyét Hôi nghi Trung uong 6, 7, 8 kh6a XII cüa Dâng vè công tâo cén

bô. Kiên toà,n câp üy và câc chüc danh lânh dpo quân lÿ dâm bâo dièu kiÇn, tiêu

chuân, quy trinh; dièu dQng, phân công, sâp xép cân bô, rà soât bô sung quy hopch

chuân bi mçt buôc nhân sy Epi hQi dâng b§ câc câp nhiÇm W 2020-2025. Chi dpo,

clôn ilôc viÇc thyc hiÇn Dè ân sâp xép tô chric bQ mây tinh ggn aôi vOi câc co quan

cüa Dang theo Quy dinh O4-QDi/TW, ngày 251712018 và Quy dinh O9-QDi/TW,

ngày l3ll1l2}18 cüa Ban Bi thu. Mô lôp bài duông cân bq nguôn Aôi vOi cân bô

quy hopch lânh ilpo diÇn Ban Thuùng vp Tinh üy quân Iÿ nhiÇm kÿ 2020-2025.

- Triên khai Ké hopch giâm sât viÇc lânh d4o, chi d4o thgc hiÇn câc két lupn

cüa Thuôrng tryc Tinh üy, Ban Thuong vg Tinh üy nàm 2017,2018 Aôi vOi ean

Thuong vu HuyÇn üy: Lÿ Nhân, Thanh Liêm, Kim BânBl B6 cân sg Dang UBND
tinh; Lânh dpo câc Sô: Ké ho4ch & Dàu tu, Lao tÏQng -Thuong binh và Xâ hQi,

Giao thông Vpn tâi. Thông bâo két luân kiêm tra viÇc thUc hiên Nghi quyét sO O+-

NQ/TU, ngày 081412016 cüa Tinh üy dôi vôi Ban Thucrng vp HuyÇn üy: Thanh

Liêm, Duy Tiên; Thành üy Phü Lÿ; Dëngüy và câ nhân câc dàng ch( lânh tl4o: Sô

Công Thuong, Ban quân lÿ Khu Công nghiêp tinh. Hoàn thành Ké hoach kiêm tra

khi c6 dâu hiêu vi pham theo Thông bâo két quâ giâm sât sô 464-TBNBKTTV/,
ngày 161712018 cüa Uÿ ban Kiém tra Trung uong.

- Tô chric Hôi nghi Tqa dàm "Nâng cao chât luçmg thUc hiên Quy ché dân

chü ô co sô trên ilia bàn tinh". Chi tlpo triên khai thgc hiÇn diém mô hinh "Dân vfn
khéo" nàm 2019 gân vôi hgc tpp và làm theo tu tuông, dpo düc, phong câch Hè

Chi Minh tai Binh Lpc, Thanh Liêm. Theo dôi, dôn il6c câc dia phuong, dcrn vi
tiép tpc thuc hiÇn cô hiÇu quâ "Nàm công tâc dân vfln cüa chinh quyèn" 2}lg.

- Chï clpo tông t<ét t5 nàm thgc hiÇn Chi thi sO lZ-CftTW cüa Ban Bi thu
Trung uong Dâng (khôa IX) vè Éng cuùng sr,r lânh dpo cüa Dang trong công tâc

phô bién, giâo dgc phâp luQt, nâng cao ÿ thüc châp hành phâp lupt cüa cân bQ,

nhân dân; so tét S nàm thyc hiÇn Chi thf sô 33-CT/TW, ngày O3lll2}14 cüa BQ

Chinh t{ vè "Tàng cuèrng sg lânh dao cüa Eâng Aôi vOi viêc kê khai và kiém soât

viÇc kê khai tài sân" và Chi thi so :s-crnW, ngày 2615/2014 cüa BQ Chinh t{ vè
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,,Tàng cuôrng sp 1ânh dpo cüa dang OOi vOi công tâc tiép công dân và giâi quyét

r<hiéu nai, t6 câo". Bâo câo tông két 10 nàm thuc hiên chî thi so lr-curw, ngày

3yl3/210gcüa Ban Bi thu rrè tang cuùng sp lânh d4o cüa Dang aoi voi tô chüc và

ho4t dQng cüa luQt su. Tô chirc Hqi nghi Thu«mg tryc Tinh üy giao ban quÿ II nàm

2}lg vôi Thü truông câc co quan nÔi chinh tïnh'

3- Tàng cuùng 1ânh dpo dôi mÔi, nâng cao chât lucr,ng ho4t clQng cüa Ûy ban

Mat tran Tô quôc và câc doàn thê trong tinh'

Bâo câo tông hç'p ÿ kién kién nghi cüa cü tri và nhân dân trong tinh; phôi

hçrp tô chüc t6t câc Hôi nghi tiép xüc cü tri truôc kÿ hqp thü 9 IIDND tinh. Chi

dpo câc câp uÿ dâng, clia phucrng, dcrn v! tiép tpc dây m?nh thgc hiÇn CuQc vQn

itông ,'Nguùi viÇt Nam uu tiên dùng hàng vÇt Nam" gân vôi thgc hiÇn hiÇu quâ

Thông tri t5-TT lTtJ, ngày 101612013 cüa Ban ThuÔrng vr; Tinh uÿ. Tâp trung chi

d4o chuân bi nôi dung, câc clièu kiÇn tô chirc Epi hQi MTTQ tinh nhiÇm kÿ 2019'

2024;tô chüc Chién dich Thanh niên tinh nguyÇn hè 2019. Bâo câo dânh giâ thyc

tr?ng tô chüc và hopt dông cüa mô hinh tg quân trên dia ban tinh.

4-Lâr1h dpo, chi dpo câc câp chinh quyèr, trong tinh:

- Tap tmng chi d4o chuân bi tôt câc nQi dung t?i lcÿ hqp lân thü 9, HDND

tinh khôa XVI[. Tiép tpc dôn d6c, giâm sât viÇc trién khai thyc hiÇn câc Nghi

q,ryét cüa HDND tinh, nhât 1à câc nghi quyét vè phât triên kinh é xâ hçi; dôn d6c,

giâm s6tcâc co quan c6 thâm quyèn giâi quyét don thu khiéu n4i cüa công dân; ÿ
kién, kién nghi cüa cü tri.

- Chi dqro câc dia phuong, dorn vi tâp trung trién khai thpc hiÇn câc chü

truong, két luæ cüa Thuèrng tr\rc, Ban Thuèrng vp Tinh uÿ dâm bâo tién ilQ, chât

lugng. Chuân bi tôt nÇi dung bâo câo Thuùng tr.uc, Ban Thuong W Tinh uÿ vè chü

trucyng nghiên ciru quy ho4ch xây dpg mQt sô dU an dê phpc vU dièu chinh càn cir

h4u phucrn g sé; Z cüa tinh; bé,o câo rà soât, dânh giâ công tâc quy ho4ch, quan lÿ quy

hopch sü dpng clât dgc hai bên môt sô tuyén duèrng môi clàu tu xây dUng trên clia ban

tinh; tinh hinh thWc hiÇn Quy hopch Trung tâm hanh chinh huyÇn Thanh Liêm...

- Dây m?nh thyc hiÇn câi câch hành chinh, trgng tâm là cài câchthü tpc

hanh chinh; dâm bâo hiÇu quâ hopt dQng cüa Trung tâm phpc vU hành chinh công

tinh và bq phân tiép nhan và trâ két quâ câc huyÇn, thành phô.

5- Tang cuèrng Iânh d4o triên khai thgc hiÇn câc nhiÇm vU, mpc tiêu phât fiên
kinh té - xâ hôi cüa tinh, trgng tâm là câc Nghi quyét chuyên dè, câc chuong trinh,

aè an trong phât trién công nghiÇp, nông nghiÇp, thuong mAi - dich vU trên dia ban.

- TAp ffung chi ilpo thu hopch nhanh g9n W chiêm xuân truôc mùa mua bâo;

chuân bi tôt câc clièu kiÇn cho sân xuât vu mùa. Tiép tpc chi dpo công tâc phông
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chting câc loai dich bÇnh trên dàn gia süc, gia càm; nhât là thgc hiÇn quyét liÇt, clông
bQ câc biÇn phâp nhàm ngàn ch{n lây lan, kh6ng ché bênh Dich ta lqn Châu phi.
Xây dpg, trién khai giâi phâp thüc dây, hô trq nông dân chuyén dôi co câu vflt nuôi,
phât trién chàn nuôi bô thit aé Aam bâo tôc dô tàng trucmg cüa sân xuât nông nghiÇp.
Thuong xuyên theo dôi, diên bién thùi tiét, c6 ké hoach phông, chting kip th,i trong
mùa mua bâo. Tiép tpc dôn dôc, trién khai thyc hiÇn câc Dè ân, mô hinh cô hiÇu quâ
trong sfur xuât nông nghiÇp. Dôn ctôc câc xà dâ hoan thành câc tiêu chf xây dUng
nông thôn mÔi tâp trung hoan thiÇn hè so, thü tpc trinh công nhên xâ dpt chuân nông
thôn môi nâm2019.

- Nâm châc tinh hinh, klp thùi thâo gô khô khàn, vuông mÉc cho doanh
nghiêp, nhât là doanh nghiÇp tlàng § hoàn thành dàu tu di vào sân xuât, c6 san
phâm trong nâm 2019. Tàng cuùng công tâc kiém tra, dôn dôc tién d9 GpMB, thi
công, giâi ngân câc dg ân, trong tâm 1à câc dg ân trong diém cüa tïnh; rlôn ctôc dây
nhanh tién dô câc dp an khu dô thi, khu nhà ô trên dia ban; câc dg ân thuong mpi
dich vu trên dia ban dây nhanh tién dQ hoàn thiÇn hà so, thü tuc, tién dô thi công.

- Tô chüc té;t câc hoat dông tuyên truyèn, vàn h6a vàn nghÇ chào mtrng §, \ ,x , ,niêm câc ngày lê lôrn, câc su kiên chinh tri trong thâng. Chi clpo tô chüc phât dQng

cuQc thi sang tâc tranh cô e6rg tuyên truyèn chào mùng Kÿ niÇm 130 nàm thành

lap tinh Hà Nam và Dai hQi Dâng bO tinh làn thü XX, nhiÇm kÿ 2020-2025.

- Chi clao tô chric kÿ thi TI-IPT qui5c gia nàm 2}lg và kÿ thi tuyên sinh vào

lorp 10 TIIPT nàm hgc 2019-2020 dâm bâo nghiêm tüc, chât lu-o. ng.
^.L- Tiêp tuc chi dpo nâng cao chât lugng khâm chüa bênh cho nhân dân. Quan

tâm công tâc y té du phông, giâm sât chpt chë dich bênh, nhât là dich bênh mùa hè

trên dia ban tinh.

- Thgc hiÇn câc ché dç, chinh sâch dôi vôi nguùi c6 công, chinh sâch an sinh

xâ hQi ilâm bâo kip thùi, <lüng quy <linh. Triên khai ké hopch tô chüc câc hopt dçng

kÿ niÇm 72 nâm ngày Thuong binh LiÇt sÿ (271711947-271712019); phât dQng

thâng hành ilqng Vi tré em nàm 2}lg. Dôn dôc triên khai thgc hiên Eè ân hô trq

nguùi c6 công vôi câch mang vè nhà ô và Dè ân hô trg nhà ô dôi vôi hô nghèo

theo chuân nghèo giai dopn 201l-2015 trên dia ban.

6- Chi dpo tàng cuùng phôi hçrp thlrc hiÇn tôt công tâc qu6c phông, quân sg

itia phuong, công tâc dâm bâo an ninh trât tg. Nâm châc tinh hinh, quan lÿ chAt

chë, dâu tranh ngàn chfln không dê câc dôi tuqng phan dông, chiSng aôi cfrintr tri
trên dla ban tién hành câc hopt cÏqng phüc tap, dâm bâo an ninh chinh tr!, trflt tU an

toàm xâ hQi trên dia ban; tàng cuôrng phOi hqp trong công tâc clièu tra, truy t6, xét

xri, dâm bâo düng phâp tupt; dây nhanh viÇc xét xü câc vg ân nghiêm trgng, phirc
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t4p du lufln xâ hQi quan tâm; chü ctqng nÉm tinh hinh, làm ti5t công tâc tiép dân, tfp
,..

trung giâi quyêt câc vp viÇc khiêu kiÇn phûc tpp.

Trên ilây là bâo câo két quâ công tâc thâng 5, nhiÇm W treng tâm công tâc

thring 612019. Câc huyên uÿ, thành uÿ, dâng uÿ trUc thuQc, câc sô, ban, ngành,

doan thé tinh xây dpg chuong trinh, ké ho4ch triên khai thgc hiên./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Dàng,lde bdo cdo
- Vàn pfông Trung uong Eâng,l
- Câc tÎông chi T'inh uÿ viên,
- Câc huyÇn, thành uÿ, ilang uÿ tryc thu§c,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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