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Minh Long, ngày 08 tháng 01 na/n 2019

BAO CÁO
Kêt qua chi do thii'c hin cong tác tuin 01 ('tfc ngèy 02 -05 /01/2019)
và kê hoch tun 02 cüa UBND huyn
I. Cong tác chi cbo, diu hành cüa TJBND huyn:
1. Các hot dng trçng tam cüa CT, PCT UBND huyn:
- T chñ'c: Chào c du nám 2019. Hi ngh cong b chi s cái each hành
chInh cap x. Hpp Uy viên UBND huyn dê dánh giá cOng chñc lãnh do quàn
1).
- Tham diu: Nhn bàn giao h so' viên chic Chi cic chán nuOi và thi y.
Dr khai truong tn s lam vic rnó'i cüa Trung tarn hành chInh cong tinh Quâng
Ngãi. Hi ngh tniên khai nhirn v phát tniên kinh tO - xà hOi nàrn 2019. Dr k
nim 15 närn thành 1p huyn Tây Trà.
- Ban hành van ban: Trong tuân, UBND huyn ban hành 54 van bàn,
trong do: QuyOt dnh cüa Chñ tch UBND huyn 18, QuyOt dnh cüa UBND 07,
COng van 11, Báo cáo 08, Th trinh 02.
II. Kt qua thii'c hin trên mt s lTnh viyc:
1. Nông ngIiip: Chi do bào con nOng dan liii thai gian gieo si lña vii
DOng Xuân 2018 — 2019. DOn nay trOn da bàn huyn din tIch liiia d gieos
duqc 622,7 ha/780 ha. Chi do phông chuyOn mOn dp 0 dich cOrn gia cam
H5N6, da tiOu hüy 300 con gà cüa h gia dInh Ong Dinh Van Lô ti thOn Mai
LäIIh Thugng xà Long Mai.
2. Tài nguyen - Môi tru'ông: Thu hi dt d xây dtmg cong trInh Khu
dan cu thôn 02, x. Long Hip. PhO duyt giá tij bôi thuàg Khu dan cu thOn 03
xA Long Hip. Xác dinh mOe gii, do dc thi'c da giüa dat nghia dia ciia UBND
x. Thanh An và dat ciia ông Trân Lai.
3. Xãy dii'ng co s& lit ting - giao thông: Báo cáo tInh hinh thrc hin
Chi thj sO 08/CT-TTg ngày 13/3/18 ca Thii tung ChInh phü. Bô sung ho so' dO
trInh diOu chinh cic b quy hoch các diem xr 1 chat thai ran trOn da bàn tinh.
Gop di thào KO hoch "Xây dng h sinh thai khi nghip dôi mó'i sang to
trOn dia bàn tinh giai don 20 19-2020, dnh hu'ó'ng dOn nàrn 2025". BO sung hO
s dO trInh diOu chinh cic b quy hoch các diOm xr 1 chat thai ran trOn da
bàn tinh. Chuân bi tOng kOt cOng tac an toàn giao thông nàrn 2018.
4. TM chinh - K hocIi: Rà soát s 1iu ngân sách cuOi nàrn 2018. TiOp
tc phân du toán thu — chi ngán sách nàrn 2018 cho các don v. Chuân b giao
kO hoch phát triOn kinh tO - xà hôi cho các don v, UBND các xä nãrn 2019 và
giao kê hoch dau tu' xây drng co bàn, nám 2019. Xay dxng dir thào quyOt djnh
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nhiêrn vi1 - giái phap diiêu hành phát triên kinh tê - xã hi närn 2019 huyn Minh
Long. Cap 01 ho so dang k kinh doanh, vol vOn kinh doanh 10 triu dOng.
5. ChInh sách xä hi - an sinh: Quyt djnh bO sung mO'i 07 di tu'png
huO'ng bào tr xà hi. Roan thành vic cap the bão hiêrn y tê nãrn 2019 cho các
dOi tuçng trén dja bàn huyén. Cap nEat diêu chinh dü' lieu ho nghèo vào phân
rnêrn quàn l. Triên khai chuo'ng trInh tuyên sinh, tu' van vic lam cho ngu'Oi lao
dng sau khi dào to vào lam viêc tai các cOng ty thuc Tp doàn Cong nghiêp
Than — Khoáng san Vit Nam cho UBND các xa.
6. Dan tc: Xét khen thu'O'ng cho nguOi có uy tin trong dng bào dan
tc thiêu sO có thânh tich xuât sac nàrn 2018, cO 4 ngu'O'i/ 4 xã (Long Mcii, Log
Môn, Long So'n và Thanh Any. Gop du tháo Kê hoach triên khai thuc hiên báo
cáo thông ke cOng tác dan tc. Báo cáo tInh hInh di ngü can b cOng chü'c,
viên chuc la nguoi dan tOe thiêu so trên dia ban huyên Tong hop danh sach hO,
khâu dOng bào dan tc thiêu so dê chuân b cap hang Têt Nguyen dan.
7. Giáo dtic - Dào to: Phát dng cuc thi An toàn giao thông cho ni
ctcô'i ngày mcii näm 2019. Báo cáo so ket hpc k' I và triên khai nhirn vi h9c kSi
II, nám 2018-2019. Chuânbi các diêu kiên tham giaHôi tlii Giáo viên dy giOi
cap tinh bc tiêu h9c. Triên khai tp huân ye sO diem din tü' cho các tru'ang
THCS trên dja bàn. Kiêm tra Cong tác kiêrn djnh chat lup'ng, tru'O'ng chuân QuOc
gia ti tru'ôg Mâu giáo Long Som
8. Y t: Báo cáo Kt qua thuc hin Chi thj s 13-CT/TTg ngày 9/5/20 16
ciia Thi'i tuO'ng chInh phü và Chi th 21 -CT/TU ngày 21/3//20 18 cüa Ban thu6ng
vçi tinh üy ye tang cuàng s1r lành dao cüa Dâng dOi vó'i van de v sinh an toàn
thrc phârn trong tInh hInh rnó'i. Xây dxng Kê hoch triên khai thrc hin các
hot dng darn bào an toàn thirc pharn ti-en dja bàn huyn, nãm 2019. Tuân qua
các dch bnE nguy hiêrn khOng xây ra. Trung tarn y tê huyn da khárn cho 148
1uot bênh nhân.
9. Dài TTPLTH: Dà phát thanh trong huyn 07 chu'oiig trinh (phát song
song bang 02 ting Kinh và Hre,). Tip phát truyn hlnh 133 gi.
10. Van hóa thông tin: Xây dirng k hoach tuyên truyn qu I nãrn 2019
và maket trang trI Têt Nguyen dan K' Hç'i.
11. Ni vii: Gop chinh sách h trçi khuyn ldiich can b xin thôi lam
nhirn v1i và cOng chñ'c, viên cli(rc länh do quân 1 tir nguyen thOi vic. Dê ngh
UBND tinh Quàng Ngãi cOng nhn "cOng dan tiêu biêu tinh Quãng Ngäi".
Quyét djnE diêu dng cOng chic 04 xä Long MOn, Thanh An, Long Mai và
Long Mon. Báo cáo ket qua chi sO cái each hành chInh näm 2018 cüa UBND
các ã. Phe duyët và cOng bO chi s cái each hành chInh nàm 2018 cüa UBND
các xã trên da bàn huyn MinE Long.
12. Thanh tra: Báo cáo kt qua vic thii'c hin ThOng báo kt 1un sO 51TB/BNCTU ngày 24/8/2018 cüa Ban Ni chinh TinE üyvê ket qua giám sat
theo Kê hoach sO 46-KH/BNCTU ngày 04/4/20 18 cüa Ban Ni chinE Tinh üy
diôi vO'i dOng chI Phó BI thu' Huyên iy, Chü tjch UBNID huyn Minh Long.
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13. Tir pháp: Thirc hin K hoch h thng hóa van bàn quy phm pháp
1ut kr 2014 — 2018. Trong tuân dã ching thixc du'9'c 04 vic, 1 phi thu dugc
8.000 dông.
14. Tiêp nhn và trã kêt

qua

theo co' chê mt cii'a, tiêp cong dan:

Tiêp cong dan: KhOng có cong dan.
Don thu: Không có don thu.
B phn mt cira: Tiêp nhn và giài quyêt 04 h so Dat dai, 01 ho so
Dàng k kinh doanh.
15. An ninh - Quc phông:
Quôc phOng trên da bàn huyn n dnh, duy trl nghiêm chê d trrc sn
sang chiên dâu.
Trât tu' an toàn xã hôi: On dinh.
Quàn 1 hành chinh Nhà nuóc v an ninh, trt tr: T chi'c 05 bui tuyên
trt tir an toàn giao thông; tuân tra kiêm soát 24 Ca, phát
truyên các quy dnh
hin truè'ng hpp vi phm, pht tiên 10 truà'ng hyp, np vào kho bc Nhà nuó'c
2. 342.000 d; Däng k xe 08 tru'à'ng h9'p. Tiêp nhn và lam thu tiic cap chung
mirth nhân dan 03 tru'è'ng hpp.
ye

III. Mt s nhim vii tr9ng tam tun 02/2019:
1. Tiêp tiic thrc hin chot din tIch gieo s 1iia trên di,a bàn huyn.
2. Thu hi dt ciia h gia dInh, Ca nhân khi CO h so'. Tip nhn và giài
quyêt ho so theo co' chê 1 cua.
3. Nhn và quy& toán vn du tu xây di'ng co' bàn. To ChiliC giao ké
hoch kinh tê - xã hôi, Kê hoch dâu tu xây dii'ng CO bàn và dir toán thu ngân
sách trên dia bàn — chi ngân sách dia phuong näm 2019 cho các don vi, dci toán.
Báo cáo tInh hInh thrc hin cong tác dâu thâu näm 2018.
4. T chirc thäm hOi, m dau, tang qua cho ngu'i uy tin nhân dip Tt
Nguyen dan.
kirn tra
dic — Dào to tinh Quàng Ngãi
5. Doàn kim tra cua SO'
COng tác chuyên mOn cap h9C mâm non. Thành 1p doàn giáo viên tharn gia Hi
thi giáo viên dy giOi Cap tinh bâC tiêu hpC (08 gio vien,) Chuân bi, CáC dieu
kin tharn gia cuçC thi Khoa h9C Ki thut ap tinh dành Cho h9C sinh trung bce.
6. T chrc Hi chc" Tt quê em". Xây drng k hoch tuyên truyn cãi
each hành chInh närn 2019.
Giao
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7. Chi do các co quan, don vi trin khai thrc hin Kê ho?ch cOng tác
phOng, chông tharn nhüng nám 2019 và ban hành kê hoch thrc hin ti don vi,.
8. Xày drng kê hoch kim tra lien ngành v v sinh an toàn thic phrn
trong di,p Têt Nguyen dan 2019.
9. Tip tc thrc hin dpt cao dirn thn cOng trn áp ti phm, bào dam an
ninh trt tu, bão v tuyt dôi an toàn các sir kin ion cua dat nu'ó'c và Têt
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Nguyen dan K HpI. Phat dng phong trào toàn dan bào v an ninh To quOc ti
xâ Long Son.
Trên day là kt qua thic hin cOng tác tun 01 và k hoch cOng tác tun
02 ciia UBND huyn Minh Long kInh báo cáo Huyn uSì, HDND biêt, theo dôi
chi do./.
No'i n/ian:
- TT. Huyn y, HDND;
- CT, các PCT;
- Các phang, ban;
- UBND các xã;
- VP: C, PCVP;
- Luu: VT.
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TL. CHU TICH
KT. CHANH VAN PHONG
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