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HUYN MINH LONG
S: 4/BC-UBND

CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VI1T NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc
Minh Long, ngày 14 tháng 12 nám 2018

BAO CÁO
Kt qua chI &jo thiyc hin cong tác tun 50 tIcngày 10- 14/12/2018,)
vã kê hoch tun 51 cüa UBND huyn
I. Cong tác chi do, diu hành cüa UBND huyn:
1. Các hot dng tr9ng tam ella CT, PCT UBND huyn:
- To chfrc: Hôi ngh trrc báo UBND huyn tháng 12/20 18. So kêt phong
trào xây dçrng nông thôn mói giai don 2016 - 2018. Nghim thu và cap giông
câu Sâu Riêng tti xä Long So'n. Kiêm tra vic thirc hin các mô hInh cña Trtrn
Khuyên nông và phông Nnông nghip - TTNT.
- Tham diy: Thông qua dir tháo "Môi xä mt san phârn"; Hi nghj Huyn
lly quán trit Ngh quyêt Trung u'o'ng 8 khóa XII; Tp huân "Nâng cao náng 1irc
can b tu van cho ngu?i lao dng di lam vic nuó'c ngoài"; Hi nghj so kêt
Quyêt djnh 1395 ella UBND tinh ye phong trào toàn dan báo v an ninh To
quôc.
- Lam vic: Vói Ban Dan tc tinh Quâng Ngãi. Cong ty Din lic Quáng
Ngãi trong to chiirc giâi phóng mt bang de thi cong luó'i din trên dja bàn
huyn.
- Ban hành van bàn: Trong tuân, UBND huyn ban hành 30 van bàn,
trong do: Quyêt dnh ella Chü tjch UBND huyn 09, Cong van 10 , Báo cáo 07,
ThtrInh 03, Kêt luân 01.
II. Kêt qua thii'c hin trên rnt so linh viyc:
1. Nông nghip: To chlle triên khai thrc hin lch thOi VT, Co CâU giông
và cae giài pháp k thut chll yêu cho nuôi trông thlly san, nàm 2019.
2. Tài nguyen - MOi tru'ô'ng : Thông báo thu hôi dat ella 2 to và CáC h
gia dInh cá nhân dê thirc hin ecng trInh khu du ljch sinh thai Tháe Tràng - Dp
Dông Can. Thu hôi 02 giây chmg nhan quyên sll dçrng dat ella 02 chll sll' diing
dat trll ti xà Long Son. Thârn djnh kê hotch bâo v môi truO'ng cong trinh: Khu
Dan Cu Thôn 3. Báo cáo ket qua triên khai thrc hin chi th so 01/CT-TTG
ngày 03/01/2018 ella Thll tmng ChInh phll, ye chân chinh, tang eu'è'ng cOng tác
quán 1 dat dai và xây dxng h thông thông tin dat dai.
3. Xây dii'ng co' so' h tang - giao thông: Báo cáo tInh hInh cap phép
kinh doanh ru'çu, ban lê ru'u và thuôe lá trên dja bàn huyn. Kiêrn tra tInh hInh
hu 11Ong eáe Cong trInh giao thông do mua bäo diên ra t1r ngày 08- 09/12/20 18.
4. Tài chInh - Kê hotch: Thçrc hin COng tác chi trá kinh phi rnua the
BIiYT ella dOi tu'çYng duçic ngân sách NIIà nithc ho trç' Va xin bô sung kinh phI
cOn thiêu qu IV/2018. Thông qua kê hoch vOn dâu tu cOng nam 2019; diêu
chirth k hoch dâu tu cOng trung hn giai dotn 2016-2020.
Phê duyt dx toán kinh phi bôi thuà'ng, ho tr vàtái dnh cu Cong trInh:
Kè ehông st 1 khu dan Cu Dông Xoài. Thâm tra quyêt toán von dçr an hoàn
thành eOng trInh: Nhà van hóa thieu nhi huyn Minh Long
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5. ChInh sách xã hi - an sinh: Phê duyt danh sách h nghèo theo tiêu
chI thu nhap và ho chInh sách BTXH drnc ho tro tiên diên Qu IV nàrn 2018;
so h duçc ho trG tiên diên là 1.272 ho. Phê duyet kêt qua rà soát h nghèo, h
cn nghèo nárn 2018. Báo cáo kêt qua thrc hin Chuang trmnh vic ârn nàm
2018, nhim vi giái pháp thxc hin nàrn 2019.
6. Dan tic: Báo cáo kêt qua thuc hiên chInh sách ho trci, biêu duGng,
khen thu&ng dOi vol h gia dInh thoát nghèo, thoát cn nghéo theo Quyêt djnh
so 3 7/2
017/QD-UBND tinh Quãng Ngãi. Tp huân phô biên thông tin vá bOi
duóiig kiên thrc theo chInh sách dôi vâi ngui uy tin trong dông bào dan tc
thiêu sO d9t 2/2 018. Xét ch9n nguô'i uy tIn tiêu biêu có thânh tich suât sac dê
nghi khen thung. Báo cáo kêt qua thrc hin và k hoch kinh phi thic hin
chu'o'ng trInh 135 nárn 2018.
7. Giao dic - Dào to: Chi do các do'n v tru'à'ng rà soát li chu'o'ng
trInh, có kê hoch dy bi, dy thay. Tiên hành On tp cho hpc sinh dê chuân b
kiêrn tra hçc k I. Nghiêrn thu, du'a vâo sir dung các cong trInh trung Tiêu h9c
Long Mai 2, Mâu giáo Long Som
8. Y tê: Trong tuân không có dch bnli xáy ra trên da bàn. Trung tarn y
tê dâ khám và diêu frj cho 135 1uçt bnh nhân. Sv Y tê kiêm tra cong tác quàn
l Nba nu'oc ye hánh nghê y, du'oc tu nhân, kêt qua, trong nàm 2018 SO' Y te
dánh giá huyn hoàn thành tOt nhirn vi quân 1 Nba nuc ye hânh nghê y,
du'ic tu nhân trên da bàn huyn
9. Dài TTPLTH: Dã phát thanh trong huyên 07 chuo'ng trInh
(phát song
song bang 02 tiéng Kinh và Hre,). Phát song FM 63 giO'. Tiêp phát truyên hInh
(VTV1 và PTQ) 133 gi.
10. Van hóa thông tin: Xây dirng ke hoach kiêm tra các hoat dng kinh
doanh dch vi van hóa näm 2019. Bao cáo: phong trào TDDKXDDSVH närn
2018; COng tác quán l nba nu'ó'c ye hoat dng in, photocopy nàm 2018; COng
tác gia diInh nàm 2018.
11. Ni v1i: Quyet djnh nâng lu'o'ng thuO'ng xuyên và ph cap vuat khung
tt 2 nàm 2018 cho 66 viên chirc và nâng lu'ang truc thO'i han cho 17 can b,
cOng chirc, viên chrc ngành Giáo dc. Chuyên dOi v trI cong tác theo Quyêt
dinh sO 1000/QD4JBN1D ngày 22/6/2009 cia UBNID tinh Quáng Ngài cho 04
cOng chiTic. Phê chuân kêt qua bâu ciTi chiTrc danh Chü tjch, Phó chü tch Hi nan
nhân chat dc da cam/dioxin huyén Minh Long khóa III, nhim ki 2018 - 2023.
UBNID huyn cO van bàn xin kiên ch tru'o'ng bO nhim Giám dOc, Phó
Giárn dOc Trung tarn Djch vi NOng nghip huyên Minh Long và xin chi truung
diiêu dng, bô nbim can b diên Ban Thu'ng vij quán l.
12. Thanh tra: Trong tuân, khOng có nhirn vi phát sinh.
13. Tu' pháp: Báo cáo thuc hin fê an "Xâ hi hóa cOng tác phO biên,
giáo die pháp 1ut và tra gilp pháp 1" närn 2018. Trong tuãn d ching thrc
duc 02 viëc, 1 phi thu diicic 10.000 diOng.
14. Tiêp nhn Va trã kêt qua theo co' chê nit cfra. Ban Tiêp cong
dan:
- Bô phân môt ciTra: Tip nhân và giái quyt 29 h sa.
(BTXH 18, Dd't dai
10, Dang 1 kinh doanh 01. Các ho so' dã giãi quyêt dung thôi gian quy dnh.
Không có ho so' tOn d9ng.
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- Ban Tip Cong dan: Trong tun không có cong dan và không tip nhn
don thur.
15.An ninh - Quôc phông:
Quôc phông trén da bàn huyn on ctjnh, duy tn nghiêrn chê dO tr1rc san
sang chiên dâu.
Trt tir an toàn xã hOi: Tip nhn và lam thii tic cap CMND cho 08
trung h9p. Lam thu tçic cap biên s, giây dang k xe cho 11 tru'èng h9'p. To
chirc tuyên truyên 1uu dung các quy dnh ye TTATGT Va nOng dO cOn các tuyên
duông 05 buOi. To chirc 16 ca tuân tra kiêrn soát ket hgp tuân tra vu trang vó'i
96 lu'o't CBCS tham gia. Phát hiên 05 tru'ô'ng hpp vi phrn, trn gi 03 lu'çit xe
mO to; 02 giây tà' xe 0 tO. Phat tiên 03 tru'èng hcp, np KBNN vói so tiên
2.450.000 d.
III. Mit so nhirn viii tr9ng tarn tuãn 51/2018:
1. Phe duyt quyêt toán von dir an hoàn thành cong trInh: Tnii sO' UBND
xã Long MOn.
2. Xây dirng báo cáo cOng tác báo darn trt tçr an toàn giao thông närn
20 18.
3. Kiêrn tra näng lirc HOi thi giáo vien dy giOi cap huyn bc tiêu h9c
näm hoc 20182019;
4. Xây dirngkê hoch cOng tác phOng, chông tharn nhüng nàrn 2019.
5. Hu'óg dan thirc hin các hot dng thông tin, tuyên truyên, cô dng
trirc quan: ki nirn 74 nàrn Ngày thành 1p Quân dOi Nhân dan Vit Narn và
Ngày HOi Quôc phông toàn dan (22/]2/1944-22/12/2018), 72 nàrn Ngày Toàn
quOc khángchiên (19/12/1946-19/12/2018).
6. Tiêp tiic triên khai chào hang cnh tranh dê cap rnOt sO mt hang thiêt
yêu nhân djp têt nguyen dan nárn 2019. To chirc thäm hOi, tang qua cho nguOi
uy tin nhân dp tet nguyen dan nàrn 2019.
Trên day là kêt qua thirc hin cOng tác tuân 50 và ke hoch cOng tác tuân
51 cüa UBND huyn Minh Long kiInh báo cáo Huyn u, HDND biêt, theo dOi
chi dao./.
No'i n/ian:
TL CHU TICH
ANH VAN PHONG
- TT. Huyn iiy;
- CT, các PCT;
L.VAN PHONG
- Cáo phông, ban;
- UBND cáo xA;
- VP: C, PCVP;
- Ltru: VT.

o'ng Thj Ngçc ba

