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BAO CÁO
Kt qua clii dto thirc hin cong tác tun 51 (tf' ngày 17 - 2 1/12/2018)
Va kê hoch tuãn 52 cüa UBND huyn
I. Cong tác clii dto, diu liành ella UBND huyn:
1. Các hott dng tryng tam cüa CT, PCT TJBND liuyn:

- ,Tô clifrc: Tp huân rà soát h thing hóa van bàn quy phrn pháp 1uit.
Tong kêt chu'o'ng trInh rnic tiêu QuOc gia giárn nghèo bn vng närn 2018.
- Tham dir: Hpp Ban thuô'ng vi Huyn üy. Bàn giao Trm trông trçt bào
ye thuc vat Hôi nghi danh gia mO hinh tinh nguyen viên dOi cong tac xã hôi
Hi tháo giâi pháp phát triên thüy 1çi phiic v11 cay san. Hi thào ye dOi rnó'i can
bàn toàn din giáo dc trên dja bàn huyn. Hi nghj so' kêt thrc hin Dê an tIm
kiêrn, quy tp hài cot 1it sL
- Ban hành van bàn: Trong tun, UBND huyn ban hành 66 van bàn,
trong do: Quyêt djnh ci.:ia Chü tjch UBND huyn 33, Quyêt dnh ci1ia UBND
huyn 02, Cong van 13, Báo cáo 09, Tè trInh 04, thông báo 01
II. Kt qua thirc hin trên mt s linh vii'c:
1. NOng ng1iip: Phê duyt dê cucing và dir toán kinh phi xây dirng
phu'ang an giao rrng gàn vói giao dat và cap giây chñng nhân quyên sir dung
dat dat lam nghip huyn Minh Long nàm 2018. Báo cáo b chi so nuc theo
dOi danE giá nu'ó'c sch và v sinh rnOi trung nông thôn trên dja bàn huyn. To
cht'rc thàm dông, kiêm tra, hu'O'ng dan, theo dOi tiên d san xuât v11 BOng Xuân
2018-2019.
2. Tài nguyen - Môi tru'?rng: Thu hi dit cña các h gia dinh cá nhân dê
xây dirng cong trinh khu dan cu Thôn 3 (04 h và 1 to chi'c,). Phê duyt phi.ro'ng
an bOi thuè'ng, ho trg tái dnh Cu va giái phóng rnt bang xây dtrng cong trInh
Khu dan cu Thôn 3. Báo cáo: Kêt qua thixc hin de an tang cuà'ng xir 1 vi phm
ye quail i, sir dçing dat dai den nàm 2020, thirc hin trong narn 2018; Rà soát,
tong h9p du an chuyen dOi rnic dIch si ding rrng sang rni1c dIch khác dà du'çic
phê duyt
3. Xây dirng co sö li tIng - giao tliông: Báo cáo cong tác darn báo trt
ti.r an toàn giao thông nam 2018 và nhirn vi.i giài pháp thçrc hin nam 2019. Clii
do tang curng darn bão trt tlr an toàn giao thông cuôi närn 2018 và dip Têt
Duang ljch, T& Nguyen dan KST Hgi nam 2019. Be ngh bô sung vj trI dan nôi
vào duè'ng tinh 1 628 ti Krn27+250 (hen trái tuyên, phIa sau UBND xâ' Long
Mai)
4. Tài chInh - K hoch: B sung kinh phi cho các phông ban d thxc
hin nhirn vu phát sinE ngoài d' toán. HO tr kinh phi cho c quan Quân sr
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huyn d thirc hin mt s nhiêrn vu cüa ngành. Báo cáo giái trInh, bin pháp
khàc phçic vic thirc hin chm báo cáo theo cong van 31 62/UBND-KT ngây
05/6/20 18 cüa UBND tinh Quáng Ngâi. Hoân chinE 1i ho so' nhà dat c1ia ngânh
giáo d1ic. TOng hçp báo cáo thirc hânh tiêtkirn chông lang phi 11am 2018.
Quyt djnh diu chinh vn du tu ngân sách tinh chu'ong trInh rnc tiêu
Quôc gia giãrn nghèo theo Ngh quyêt 30a và chuo'ng trInh 135. Quyêt toán vOn
dr an hoân thành các cOng trInh: Trung tiêu hçc Long Mai I; Trung tiêu h9c
Long Hiêp; Dp Hoc Trti1 xã Long Mai. Cap oi ho so' thay dOi ni dung dàng
k kinh doanh h cá the vó'i vOn kinh doanh 400 triu dOng.
5. Chinh sách xã hi - an sinh: Chi do cong tác: Trp' giüp xã hi trong
dp tet Nguyen dan KSr Hçi nãm 2019; Triên khai cOng tác báo v tré em theo
chi do. ca Thu tu'ó'ng ChInE phü. TOng kêt chu'o'ng trInh mic tiêu QuOc gia
giám nghèo nàm 2018; xây d1rng ké hoch, phu'm g hu'óng nhim v1.i näm 2019.
Quy& dnh tang mri 12 di tu'o'ng báo trç xã hi và diu chinh 5 di
tucYng báo trçY xã hi.
6. Dñn tc: Báo cáo k& qua thixc hin chuo'ng trInh rniic tiêu giárn nghèo
chuo'ng trInh 135 närn 2018. Kiêm tra tInh hInh st lö' cOng trInh thuc dr an
diem djnh canE, dnh cu tp trung DOng tranh, xà Long Mai.
7. Giáo diic ]Jào tio: Chrn thi Hi thi giáo viên dy giói bc tiu h9c.
Tiên hành in, sao die kiêrn tra hoc kI I dôi vó'i các mon Toán, Ngü' vAn, Anh vAn
1p 9. Tharn dir Hi thão "DOi rni cAn bàn, tôan din giáo diic". BAng kI dr an
tharn gia cuc thi "Sang to Khoa h9c ki thut" cap tinE dành cho h9c sinh
THCS.
Trung tam giáo diic ngh nghip, giáo diic thu'ô'ng xuyên: Tiêp tjc
duy trI nê nép dy vâ h9c. To chi,irc chuyên die ngày Quan di nhân dan Vit
Nain ngày 22/12.
8. Y t: Báo cáo kt qua th1rc hin Chi thj sé 13/CT-TTg ngáy 9/05/20 16
cüa Thu tuó'ng ChInE phü và Chi thj sO 21-CT/TU ngày, 21/3/2017 ci1a Ban
Thung vçi Tinh üy ye tAng cuô'ng sr lành do cüa Bang dOi vi van die an toàn
v sinh thirc phâm trong tinE hInh mó'i. Tuân qua các djch bnh nguy hiérn
khOng xày ra. Trung tam yté huyn dà khárn cho 152 1u9t bnh nhân.
9. Bà TTPLTH.• BA phát thanh trong huyn 07 chuo'ng trInh phát song
song bang 02 tiêng Kinh và Hre,). Tiép phát truyén hinh 133 già
10. VAn hóa thông tin: Báo cáo cOng tác gia dinE và phông chng bo
hrc gia dlnh. Tuyén truyén Ngày thành 1p Quân di Nlhân dan Vit Narn và
Ngày Hi QuOc phông toAn dan (22/12/1944-22/12/2018); 72 nAm Ngày Toàn
quOc kháng chién (19/12/1946-19/12/2018).
11. Ni vii: Quyt djnh b nhiin chinE thuc vAo ngch cho 01 cong chuc
xA Long Mai, Be ngh min nEirn và bâu bO sung Uy vién üy ban nhân dan
khóa XI, nhiêm k 20 16-2021. Báo cáo: So' ket 3 nArn thuc hin phong trào thi
dna "chung süc xây ding nOng thOn mó'i" giai don 2016-2018; Kêt quA cOng
tác quán 1 Nlhà nu'ó'c ye tin ngu'O'ng trén da bàn huyn.
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12. Thanh tra: Báo cáo kt qua to chic kiêrn dim tQp th& cá nhân lien
quan trong viêc triên khai thuc hiên Chi thi sO 41-CT/TU ngay 11/6/20 15 cua
Ban Thuô'ng vi Tinh üy, ye tang cu'èng sr lãnh do cña EDãng dOi vó'i cong tác
quân 1, sirding dat lam nghip và giâi quyêt tranh chap khiêu ni, t cáo lien
quan den dat lam nghip trên da bàn.
13. Tu' pháp: Báo cáo thuc hiên cong tác ph bin, giáo diic pháp 1ut,
hôa giái ô' co s và chuân tiêp cn pháp 1ut nàm 2018 trên da bàn huyn.
Thâm djnh 01 dir thào Ngh quyêt ye vic sira dOi, bô sung mt sO ni dung ti
Khoán lDiêu 1 Nghi. quyêt sO 27/2017/NQ-HDND ngày 18/7/20 17 cüa HDND
huyên ye ke hoch dâu tu cOng trung hn giai dotn 2019 - 2020. Trong tuân dà
chtrng thirc ducc 14 vic, lê phi thu du'çic 28.000 dng, ci.i th:
14. Tiêp nhn và trã kt qua theo co' die imt cñ'a, tiêp cong dan
Tiêp cOng dan: Không Co cOng dan.
Don thu: Không có don thu.
Tip nhn và giãi quyt 28 h so' Dt dai, 01 h so' Däng k kinh doanJa.
Trà lO'i don kin ngh c1ia Ong TrAn Lai, trñ ti thônl, xà Long Hip.
15. An ninh - Quôc phông:
Quôc phông trên dja bàn huyn on dinh, duy trl nghiêrn ch d trrc sn
sang chiên dâu.
Trât tu an toàn xã hôi: On dinh.
Quán 1 hành chInh Nhà nu'O'c ye an ninh, trt tir: To chü'c 5 buôi tuyên
truyên các quy djnh ye trt tTT' an toàn giao thông; tuân tra kiem soát 20 Ca, phát
hin 01 trithng h9p vi phrn; Däng k xe 24 truO'ng hcip. Tiêp nhn và lam thu
tçic cap chirng rninh nhân dan 22 tru'O'ng h9p.
III. Mit s nhim vi trçng tam tuân 52/2018:
1. Tip t1ic tt chrc thärn dng, kim tra, huóng dn, dánh giá kt qua san
xuât vi DOng Xuân 2018-2019.
2. Thu hi dt cüa ho gia dInh, cá nhân khi có h so. Tip tic tip nhn và
giãi quyet hO so theo co che 1 cira.
3. Trin khai thi hành Lust canh tranh tren da bàn tinh Quàng Ngäi. Báo
cáo kt qua thirc hin các chi tieu Di hOi di bieu lan thñ XVIII Dãng b huyn
Minh Long nhirn 20 15-2020
4. Rà soát, báo cáo kt qua thçrc hin các chi tieu Di hi dai biu thn tht'r
XVIII Dãng b huyn Minh Long nhim ki 2015 — 2020. Thâm tra quyet toán
chi phi phic v cong tác bOi thuO'ng, hO trçi và tái dnh cu cOng trInh: Nhà van
hóa thôn I xà Long Hip.
5. Lam viêc vO'i Doàn kirn tra cüa SO' Giáo due - Dào tao y kiem tra
cong tác chuyên mon bc mârn non. Giao dê kiêm tra h9c k' I cho các truOng
và chi do các tru'Ong thirc hin nghiêrn yiêc kiern trahpc kIT, dánh giá h9c sinh
dung thiic cht, tránh chy theo bnh thành tIch. Chuan b các diêu kin d tham
gia hi thi "Giáo vien dy giOi" cap tinh bc1 tieu.
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6. Xây drng Kê hoch diàrn bào an toàn thirc phârn trong dp Têt Nguyen
nghèo là nguà'i dan tc thiêu
dan 2019. To chirc cap tiên h trg cho phii
sinh con dñng chInh sách dan theo Nghj djnh 39/2015/ND-CP , dçt 11/2018.
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7. Tip tic trin ldiai chào hang cnh tranh d cp rnt sé mt hang thiêt
yêu nhân djp têt nguyen dan nàm 2019.
8. Niêrn yet cong khai bàn kO khai tài san thu nhp nãrn 2018 cüa cOng
chrc trong do'n vj ding theo quy dnh.
Trên day là kêt
thij'c hin cong tác tun 51 và kO hoch cong tác tuân
52 cüa UBND huyn Minh Long kInh báo cáo Huyn uT, HDND biêt, theo dOi
chi dao./.
qua

IVoi n/ian:
- TT. Huyn áy, HDND;
- CT, cáo PCT;
- Cáo phOng, ban;
- UBND cáo xä;
- VP: C, PCVP;
- Lu'u: VT.
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