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BAO CÁO
Cong tác clii dio, diêu hành cüa Uy ban Nhân dan huyn
ye phát triên KT-XII tháng 01 Va nhim vi tháng 02 nàm 2019
I. Mt so hojt dng chü yêu cüa Lãnh do UBND huyn
1. Chü tjch, các Phó chñ tjch UBND huyn có các hot dng sau:
- Lam vic vó'i: S& K}1&CN kirn tra vic thrc hin Dr an chè tai huyn;
S& NN&PTNT bàn giao ho so viên chi.rc và tài san cia Tram Chán nuôi và Thu
y, Tram Trông trpt - Bào v thrc vt cho UBND huyn.
- Tham dir: Hi nghj triên khai các YB Lut; HOi ngh tng kt cong tác
Hi phi ni huyn; Hi thào giài pháp phát triên thüy lçii phiic vi tithi cay san;
Hi nghj tp huân rà soát, h thông hóa van bàn QPPL; Hi ngh tri7rc tuyên so
kt thrc hin Dê an tIm kiêm, qui tp hài cot 1it Si; Gp mt can b Quân di
nghi hini và cong bô cuôn sách "Ljch sir LLVT huyn Minh Long (1945-2015)";
Hi ngh tOng kêt cong tác Hi CCB huyn; Hi nghi. trrc tuyên triên khai
nhim vi phát triên KT-XH và dci toán NS näm 2019; L tOng kêt Dai hi
TDTT tinh Quáng Ngäi lan thir VI näm 2018; Triên kha.i thrc hin Ngh djnh so
156 cüa CP ye chi tiêt thi hành Lut Lam nghip; Khai truo'ng trçi so' lam vic
rno'i cüa Trung tam phic vi hành chInh cOng tinh Quàng Ngãi; Tong kêt cong
tác Tuyên giáo nàm 2018; Hi ngh tr1rc tuyên toàn quôc tong kêt cong tác thi
dna khen thuO'ng 2018; Hi ngh tong kêt Hi Khuyên h9c nàm 2018, triên khai
nhiêm vu nàm 2019.
- Cliii trI các cuc h9p: Chào co' du näm 2019; Tng kt Chuong trInh
MTQGGN ben vü'ng nàm 2018; Thông qua Kêt 1un thanh tra dat dai các xã
2018; Bàn giao cong tác quàn l cüa phOng Tài nguyen - MOi truO'ng; H9p U
viên U ban huyn dánh giá cOng chuc lãnh do quàn l; Hpp on dinh cong tác
hoat dng Trung tam dich vi nông nghip; Tong kêt cong tác dam bào trt tir
ATGT nàm 2018; Triên khai cong tác hiên máu tInh nguyen 2019.
2. Ban hành các van bàn chI do diêu hành: Trong tháng, UBND huyn
ban hành 599 van bàn, trong do: Quyêt dtnh cüa Chu tch 456, Quyêt dtnh cña
UBND huyn 38, Báo cáo 22, COng van 61,To' trInh 8, Thông bâo 5, k hoach 6,
cii the các van van tr9ng tam:
- Quyt djnh ella Cliii tjch UBND huyn: BO sung kinh phi cho các don
vt de thirc hin 1 so nhim viii phát sinE ngoài dir toán; Phân khai kinh phi d chi
trà trçi cap 1 lan khi chuyên cong tác ra khOi vung khó khãn và nghi hun nàm
2018 theo Nghj djnh so 116/2010/ND-CP ngày 24/12/2010 cüa ChInh phü; Diêu
dng viên chuc Tram Khuyên nOng sang Trung tam DVNN; Diu dng viên

chtrc Trung tam PTQf) sang BQLDA; Bô sung 1<2 thirc hin BHYT qu 4 näm
2018 trên da bàn huyn; phê duyt giá tr bôi thung, ho trg cho h ông Trân
Tiên và bà Nguyen Th Nho'n dê xây dirng: Khu dan cu thôn 3, xà Long Hip;
Khen thixng cho tp th& cá nhân có thành tIch xuât sac trong phong trào thi dna
Quyêt thing LLVT näm 2018; Phê duyt quy hoch chi tiêt 1/500 Khu trung
tarn do th Minh Long, huyn Mirth Long; Giao kê hoch vOn dâu tu ngân sách
Trung uong và ngân sách tinh dê thirc hin CT MTQGXDNTM nàm 2019,...
- Báo cáo: So kêt 3 närn thirc hin phong trào thi dua chung src XD
NTM giai dotn 2016-2018 trên da bàn huyn; kêt qua thirc hin kiêm soát
TTHC närn 2018, phuong huó'ng nhirn vi nãm 2019; Két qua thirc hin chi thj
sé 13 cüa TTCP, Chi thi so 21 cüa BTVTU ye tang cuà'ng sr länh do cüa Dàng
di voi vn dê toàn v sinh thirc phârn trong tInh hInh rnó'i; Ket qua thirc hin
chi tiêu sr dirng dat theo quy dinh sir ding dat cap huyn den närn 2020; TInh
hInh trinkhai thrc hin chi thi so 41/CT-TU ngàyll/6/2015 cáa BTVTU và chi
thi sO 09 cüa CT UBNDT, két qua kê khai Va dê xuât phuong an sap xêp 1ti xü
1 dôi vó'i co s& nhà dat dang QLSD; Uiâi trInh mt sO ni dung thârn tra cña
ban KT-XH ye kêt qua thirc hin cOng tác dâu tu' cOng näm 2018, nhirn v11 dâu
tu cOng nàrn 2019 và diëu chinh, bO sung KR dâu tu cOng trung han, ngun vn
chuong tInh 30a, giai dotn 2016-2020; Tong ket 10 nàrn thirc hin Quyêt djnh
sO 221/QD cña Ban BI thu TW Dàng khóa X ye ban hành quy chê phi hop giüa
BTG cac cap vi cd quan QLNN cung cap trong viçc triên khai KR PTKT-XH
giãi quyêt CáC van dê birc xüc cüa nhân dan.....
- Van ban chi do: Tang cuè'ng cOng tác darn báo ATGT têt throng lich,
têt nguyen dan xuân KST Hcii närn 2019; Tang cuè'ng cOng tác BV tré em, thirc
hiën các giài pháp phông, chông bo 1irc tré em; Khn truong giái ngân KH vOn
dau tu cOng närn 2018. Báo cáo: TIrth hinh thirc hin ho?t dng du thu näm
20 18; Kêt qua dánh giá, phan loi hot dng chInh quyën cp xã närn 2018; Kêt
qua xir i to chi.c cá nhân có sai phrn TC-NS và k lut CBCCVC näm 2018;
Nhu câu rni sam trang thiêt bi, dy h9c näm 2019
- Kê hoch: Cài cách hành chIith huyn Mirth Long; COng khai bàn kê tài
san, thu nhp näm 2018 cüa can b, cOng chirc, viên chirc trong co quan, don vi,,
di,a phuong; COng tác phông chOng tharn nhüng nàrn 2019 cüa huyn Minh
Long.
- Tr trInh: Dê xuât câi tao, nang Cap, mo' rçng CO SO' vt chit trung lop
h9c nám 2019; min nhim chirc danh IJVUB huyn Mirth Long, khóa XI,
nhim k 2016-2021 Ong Nguyen Tan Diu, Truo'ng Van Bong; GiOi thiu nhân
sr bu ci1r bô sung chtrc danh UVUB huyn Mirth Long, nhiêrn k' 20 16-2021;
Xin h trg kinh phi s1ra chu'a, khac phyc tuyen duàig: Xã Long Son - GO Nay,
xã Long Son huyn Minh Long; xin bO sung kinh phi thirc hin chê d cho hpc
sinh truOng phO thông dan tc ni trü theo Thông tu lien ti,ch sO 109 nàm 2018.
II. Tlnh hInh phát triên kinh té - xä hi tháng 01/2019
1. Linh vu'c Kinh tê:
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1.1. Nông - lam - khuyn nông:
a. Nông nghip: Mien nay bà con nông dan dà gieo s xong vi lüa Dông
Xuân 2018 — 2019; Chi do các co quan chuyn mon Va UBND các xà dä tiên
hành kiêrn tra, chôt dien tIch gieo sa trên dia bàn huyn, ci the nhu sau:
- Cay lila: Dien tich gieo s lilia ti 03 xã (Long Mcii, Long Hip, Thanh
An) cu the: Thanh An: Thi.rc hiên 238,5 ha/238,5 ha KH, dt 100% KH; Long
Mai: Thirc hiên 159,43 ha/159,3 ha KH, dat 100,08% KH; Long Hip: Thirc
hien 167,9 ha/169,2 ha KR, dat 99,23% KM.
- Bi vó'i cay hoa màu: Dn thai dim ngày 11/01/2019 cay hoa màu dà
trông duo'c nhu' sau: Rau các loai: 8,0 ha; Khoai lang: 0,2 ha; Cay sà: 4,0 ha;
Cay mIa: 4,5 ha; Thirc an gia siilc: 70 ha.
- Ye chãn nuôi: Tp trung dp dch ciiim gia cam I-15N6 ti thôn Mai
Lành Thup'ng xa Long Mai, tiêu hüy 300 con gà cüa h gia dlnh Ong Dinh Van
Lô; tiên hành phun thuôc sat tri1ng ti vüng dch. Chi do tang cu'à'ng cong tác
PhOng, chong vi nut cium A/H5N6 và các chüng vi rut cilim gia cam lay sang
nguà'i.
- Cong tác thüy lçri: ThuOig xuyOn kim tra các cong trInli thüy 1çi d
dam bào nuóc tuó'i trong vi Bong Xuân 2018 - 2019. Chi dao gia cô các dp
tam, dp bOi, diêu tiêt nuó'c hGp l, tuii nuó'c tiêt kiem theo thai k sinh trumg
civa cay lüa.
b. V lam nghip: T chi,rc tuyên truyn, ph bin giáo dic pháp luât v
bào ye nixng, PCCCR cho rthân dan trOn da bàn huyn, dã to chiuc 18 dat/i .375
nguài tharn gia. Trong tháng, trOn da bàn huyn không xày vii phá rmg nào.
c. Cong tâc Khuyên nông: Chi do thrc hien các mO hInh nãm 2018;
Hithng dn nOng dan trông cay sâu riêng; kiêm tra tInh hInh sâu berth (DOi diic
nOn, bp tn); Diêu tra dnh ki sâu benh trên cay trOng. Theo dOi và kiOm tra tInh
hInh gieo s vii dOng xuân 2018 - 2019;
1.2. Tài nguyen và Môi tru'ô'ng: Phôi h9'p vó'i UBND xã Thanh An xác
dnh môc gió'i, do dc thirc da gina dat nghTa da cüa UBND xà Thanh An và
dat cia Ong Trân Lai; Lp hO sa giao dat cüa h Ong Nguyen Ngoc Due xã
Thanh An; kiêm tra thrc da dat Nba van hóa thieu ithi d cing cO ho so' cap
GCNQS dyng dat.
1.3. Quy hoch; Xây dirng - Giao thông:
a. V giao thông: To chiii'c kith tra hien trng hu hông st l các tuyOn
ththng trên dia bàn huyn do mua Fü gay ra tr ngày 09-10/12/2018. Chi do tang
cuè'ng dam báo trt tçr an toàn giao thông cuOi nárn 2018 và dp Tt Duo'ng 1ch,
Têt Nguyen dan K Hçi narn 2019. TO chic hi nghi tOng k& An toàn giao
thông nam 2018 và k hoch tnien khai thrc hien nàrn 2019.
b. V dâu tif xây dti'ng: Thâm dnh hoàn thành danh miic các cOng trInh
chüng bi dau tu nam 2018 dê trien khai xây dixng narn 2019 tnên da bàn huyn.
Thông qua kê hoach vOn dâu tu cOng nàm 2019; diu chinh kO hoach dâu tu
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cong trung han giai doan 20 16-2020. Cho chü truong sü diing dr phOng chi
cong trInh: H thng via he, cay xanh, din chiu sang các tuyn dung TI xä Long
Hip, cho ch truong sr ding ngun dr phông chi ngân sách huyn chi khc phc
khn cp cOng trInh giao thOng, thüy 1ci do lü liit giü'a tháng 12/2018 gay i'a. Giao
k hoach dâu tu XDCB trên da bàn huyn närn 2019. To chic giao k hoach kinh
tê - xã hôi, dâu tu XDCB näm 2019 cho các do v; Quyêt toán cOng trInh: N1à van
hóa thiu nhi huyn Minh Long.
c. Vê Cong nghip, Khoa lice cong ngh: Xây dirng Ké hoach thirc hin H
thng quàn 1 chat 1ung theo Tiêu chun quôc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoat
dng ca Uy ban nhân dan cap xã trên dja bàn huyn Minh Long. Phi hp'p cng
L1efl dia ban
ng mat h' g i h 'ig uoi
fjiCn luc Quang Ngi C glai
huyên Mirth Long.
d. Cong tác thu gorn rae thác: Thrc hin vic thu gUm xir 1 rae thai sinh
hoat trCn da bàn xã Long Mai, Long Son, Long Hip, Ihanh An nhnT1 darn bào ye
sinE mOi truô'ng.
d. Cong tác quy hoich - bOi thu'ô'ng giãi phóng rnt bang: TO chiirc My
kin cng dông trong v1ing dp an quy hoach diem xi1r i chat thai ran trCn dia bàn
huyn Mmli Long. Phê duyt Quy hoach chi tiCt ti 11/500 khu trung tam dO th
huyn Minh Long; thi,rc hin de an Thành 1p Th trân Minh Long, huyn Minh
Long, den nay dã thirc hin dt 80% khôi luç'ng cOng vic. Phe duyt dci toán kinh
phI bi thuè'ng, h trp' và tái dnh cu cong trinh: KC chOng sat 1 khu dan cu Dông
Xoài xà Long Hip.
1.4. Tài chInh - kinh doanh: TOng thu ngân sách tIrth dOn 10/0 1 là: 16.883,8
triu dng1 . Tong chi ngân sách tInh dn 10/01 là: 0 triu dng. Giao dr toán thu chi ngân sách näm 2019 cho các do v trixc thuc UBND huyn và các dn vj du'Gc
h trc. QuyOt djnh të chiirc thirc hin dr toán ngân sách dla phuolTig näm 2019.
Hoat dng dáng k kinh doanh: Dã Cp 08 hO so' däng k kinh doanli h kinh
cloanh cá th vói s vn kinh doanli là 1.0 10.000.000 dOng. Trong do có 05 h thay
di ni dung kinh doanli vi vOn kinh doanh 970 triu dông..
- Thanh l tài san: TO chü'c dnh giá lai tài san do Hat kiOm Lam huyn bt
gi tjch thu.
2. Linh vu'c Win hóa - Xã hôi:
2.1. Van hóa -Thông tin và Truyên thanh - Truyên hInh:
a. Thông tin, tuyên truyên: Huóng dan và to chñ'c kiOm tra các xa thuc hiên
thông tin, tuyên truyCn Co dng trxc các ngày iC ion trong tháng 01: K kim 40
nàm ngày chiCn thang biCn gii lay Narn (07/01/1979- 07/01/2019); TuyCn truyn:
Các phuoTng thñ'c, thu doan c1a ti pharn cho vay nng lãi, cam cô tài san, hoat dng
tin dçing den; phOng chng tác hai cüa thuéc lá.
1

Trong do: Thu trçY cap: 16.783,8 triu dng; Thu trên dja bàn &c khoOng: 100 triu dng; Thu chuyn

nguân: 0 triu dng.
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b. Hot dng thu vin: Chuyn Thu vin sách ra nhà Van hóa Thiêu nhi
và dir an "Nâng cao khà nàng sr dung may tInh và truy nhp Internet cong cong
tai Viêt Narn, do qu5 Bill & Melinda Gates tài trçi dã lap ditdiêm truy nhp
Internet cong cong mien phi ti Thu vin. To chrc lien hoan Lê Hi m1ia Xuân
nam 2019.
c. Cong tác Phong trào TDDKXDJJSVH và gia dInh: Cp giây cong
nhn danh hiu Ca quan dt chuân van hóa; xay drng ke hoch cOng tác nãm
2019.
2.2. Truyên thanh - truyên hInh: Duy trI các chuo'ng trinh thèi su, tim
hiêu pháp 1ut, các chucmg trinh phàt thanh chuyên de ye Dan so KHHGD,
chuyên rnic an ninh Minh Long, h9c $p và lam theo tarn guo'ng phong each Ho
Chi Minh, chuyên rni,ic ngän chn ye tao hOn và hOn nhân cn huyêt thông,
tuyên truyên chäm soc ye sirc khOe cong dông. . . .và tp trung phàn anh nhQ'ng
thông tin, str kin diên ra Er da phuong, cong tác vO'i dài phát thanh truyên hInh,
bàn tin dan tc mien nüi tirth, cong thông tin din tii cüa tinh, huyn. Tong so
chuong trInh phát thanh trong tháng là: 31 CTPT. Môi CTPT thi 1ucng 30
phit2.
S tin, bâi phât song trong tháng han: 105 tin, bài. Tong s gi phát song
FM: 270 gRi. Tong so giO' tiêp phát truyên hInh là: 570 gi. Ngoài ra dài con to
chirc 15 buôi chiêu bong vci han 2.800 lupt ngu?i den xem. Chi do cho Dài TT
xã tip am day dñ các chucmg trInh phát thanh. Dông thi cñng cô li các cim
ba.
2.3. Y tê, Dan so - Kê hotch hóa gia dInli: Trong tháng qua trên da bàn
huyn không có djch bnh xày ra. chi ghi nhn 1Tnt sO ca bnh nhu sau. Cüm: 22
Ca; Tiêu chày: 31 Ca; Sot xuât huyêt: 02 ca (Ngoi lai); Các dch bnh khác
khOng xày ra trên da bàn huyn. Tong so 1uçt khám bênh là: 1.068 1uot3: Tai
Tram Y tê xa: 1.930 1uot4.
- Cong tác tiêm chung mO' rng: Tiêrn cliñng dy dii cho tré em duâi 1
tuôi trong tháng là: 42/372 cháu dt ti l 11,2 %; Tiernehung cho phii nir có thai
UV2 + trong thang: 52/372 dt tT l 13,9 %• Trong dâu tháng 01/2019 lan dâu
sü ding vac xin ComBE Five de tiêm chi1ng thay cho vac xin Quivaxem chua
ghi nhn các phàn img nng.
- Cong tác v sinh an toàn thirc phârn: TO chrc kirn tra 19/150 co sy: 19
ca s&, dat: 19; t l 100%. Trong tháng khOng Co vii ng dc thirc phâm, tuy
nhiên van có mt so ca ng dc thic an xày ra rài rác the x. trong huyn vi
tOng sO ngu1i mac là 04, khOng có trung hgp ttr vong.
Trong 66: 2 chuong trInh: chuy6n d hç,c tp lam theo tu tu6ng dio d2c phong câch 1'I Clii (phát thir
2) tho i su tieng Kinli 9 (thu 3 ) thoi su tieng lii a 9 ( thu 4 6) P1a1i In it 4 (phat thu 7) 2 hu ong ti inh tao
hon hon ithan can hu'et thong ( phat Chu nhat) 2 huon trenh hu en niuL an ninh phat \ ao na thu 2 1
chuong trinh ctãi CO. SO (pliit chu n1it): 1 chuong trInh Dan so KHHGD:! chtso'ng trinh phát thanh sOng tinh
Trong do: Kháni da khoa: 764 lucr (diêu trj ni trO: 433 luyt, diêu tr ngoii erO: 331 luot ; Khárn chuy6n
khoa: 304 Iu:ot.
Trong 60: Tr9ln Y tê Long Son: 433 ltrpt. Tr,m Y tê Long Mai: 577 luyt. Trni Y të Thaith An: 289
luo't Fiarn ' te I ong \1on 108 luat Iram \' Ic I ong Hiep 23 luot
2
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- Cong tác Bão v bà rn tré em, k hoch hóa gia dInh: Tong so nguii
khárn ph khoa: 75 ngi.n'Yi; So nguñ diêu tri phi khoa 41; Tong so phi nü Co
thai: 133; Tong so 1n kJaárn thai: 104 lan; So tré duó'i 5 tuôi b suy dinh duO'ng
can nng/ tuôi: 24,5%; So tré duó'i 5 tuôi hi. suy dinh duö'ng chiêu cao/ tuôi:
35,1%. Cong tác kê hoch hóa gia dInh du'c duy trI và thrc hin 10? ca bin
pháp tránh thai.
2.4. ChInh sách Dan tc: To chirc: thäm hOi nguè'i uy tin m dau và gia
dmnh khó khän; trao giây khen cho ngui uy tin có thành tich xuât sac và tang
qua cho 37 ngui có uy tin nhân dp têt Nguyen dan K Hqi - nàrn 2019. Lap kê
hoch và Phê duyt danh sách h, nhân khâu dông bào IDTTS thirc hin cap
không thu tin rnt s ni4t hang thit yêu nhân dp Têt Nguyen dan trên dja bàn
huyn nàm 2019. To chic so' két, dánh giá kêt qua thirc hin Dê an "Giàm thiêu
tInh trng tao hon và hOn nhân cn huyêt thông trong vñng dOng bào dan tc
thiu s trên da bàn huyn" giai don 2016-20 18 và xây dmg Kê hoch tiêp tçic
triên khai thu'c hiên Dê an närn 2019.
2.5. Lao dng - Thffo'ng binh & Xä hi:
Thrc hin chi trçY cap thu'O'ng xuyên tháng 01 cho các di tup'ng nguO'i Co
Cong vOi s tiên: 869.177.000 dông; trg cap thanh niên xung phong cho 5 dôi
tuo'ng vo'i so tiên 2.700.000 dOng; Thirc hin chi trà trçl cap BTXI-1 vó'i sO tiën:
209.025.000 dOng. Xét chpn và gith thiu ngu'Oi có cOng vó'i each mng tiêu
biêu dê Lãnh do tinh, huyn thärn, tang qua nhân dp Têt Nguyen dan K Hi
näm 2019. To chiirc tIc hin các nhim vii nhân dp Tét Nguyen dan KS' Hci
näm 2019; triên k.hai ye vic ho trg dan sinh khàc phiic hu qua thiên tai do mua
lü gay ra trong tháng 12/2018.
COng tác Báov và Chàm soc tré em: Chi do hoàn tt 07 h so' tim bm
sinh (Long Mai: 5 ho so', Long MOn: 2 ho so') gui ye Qu Báo tr xã hi tinh xin
hO trçc phâu thut min phi.
COng tác giàm nghèo, dào to ngh - Vic lam - Lao dng: Cp nht diu
chinE h nghèo vào phan mêrn quàn l. Trin khai chuong trInh tuyn sinE, tu
van vic lam cho ngui lao dng sau khi dào to vào lam vic ti các cOng ty
thuc Tp doàn COng nghip Than - Khoáng san Vit Nam va các chuo'ng trInh
tuyên dimg cüa các doanh nghip trong tinh.
COng tác Bao hiêm y t:Phi hg'p vi BHXH huyn hoàn thánh thrc hin
kiêm tra tOng hp danh sách dê nghj cap the BHYT närn 2019 và thc hin vic
cap the cho các dOi tugng vO'i s lugng 16.073 the.
2.5. Giáo diic và Bào tio: Kiêm tra chuyên môn, chuyen dê các trung,
tang cu'ô'ng kiêm tra dt xuat. Chi do dôi rnó'i phuo'ng pháp giàng day, di mi
sinh ho.t chuyên môn, chu trçng den vic nâng cao cht lung giáo dye, ch.t
lugng chärn sóc, giáo dye tré. Tang cung ting Vit cho tré mu giáo vung dan
Trong dO: VOng trnh thai: 04 Ca: ThuOc trtnh thai (viên): 3 ca: Thuic trânh thai (tiënt): 2 Ca: Ban
can su: 47 ca: Triêt san: 00 Ca.
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tc thiu s; quan tam uu tiên di vó'i tré dan tc thiëu s, tré có hoàn cành dc
bit khó khän; so' kêt h9c kS' I và trin khai thijc hin chuong trInh hpc k II näm
h9c 2018-20 19. Thành 1p doàn giáo viên tharn gia Hi thi GVDG cap tinh bc
tiêu h9c (08 giáo viên). Chi do the trung tiêu h9c to chic Ngày Hi h9c sinh
tiêu h9c và cuc thi giü v sch J7iêt chib thng - Rèn chib d?p cap truèg, nàm h9c
2018-2019. Triên khai lop tp huân ye sO diem din tir cho các truO'ing THCS
trên da bàn. Tiêp tiic cüng cô ho so PCGD-XMC và phO cp giáo di:ic mâm non
tré nàrn tuOi.
3. Linh virc nôi chInh:
3.1. Thanh tra - Tiêp cong dan- Giãi quyêt do'n thu' khiêu ni t cáo:
a,) Cong tác than/i tra: Dang th1rc hin 02 cuc/O2 don vi (01 cuc thanh
tra theo ke hoch näm 2018 chuyën sang; 01 cuc thanh tra dt xuât nàm 2018
chuyên sang); hin nay Doàn thanh tra dang lam Báo cáo Kêt qua Thanh tra.
Báo cáo kt qua vic thirc hin Thông báo kêt 1un so 51 -TB/BNCTU ngày
24/8/20 18 cña Ban Ni chInh Tinh üy ye kêt qua giám sat theo Kê hoich sO 46KBJ/BNCTU ngày 04/4/20 18 cüa Ban Ni chInh Tinh i:iy dOi vó'i dOng chI Phó
Bi thu Huyn üy, Chü tjch UBND huyn Minh Long.
b.) flip cOng dan, giái quylt do'n thu' khilu nii t cáo: Thông báo ljch
tiêp cOng dan di.nh k' cüa Chñ tch UBND huyn. Giâi quyêt 01 don kiên nghj
cüa tháng 12/20 18 chuyên sang: Dan cüa ông Trân Lai (thôn 1, xà Long Hip).
c. Cong tác phbng, chng tham n/iüng: Tiêp tc quán trit dn cacca
quan, do'n vj, UBND các xà triCn khai thrc hin nghiêm tiic Lut PhOng, chông
tharn nhüng; Quy djnh so 01-QDi/TW ngày 10/5/20 18 cña B ChInh trj ye Quy
dnh trách nhirn và thârn quyên cña üy ban kiêm tra trong cOng tác phông,
chOng tham nhüng; Xây dçrng Kê hoch phông, chông tham nhüng näm 2019
cüa UBND huyn; Kê hoch sO 23/KH-UBN]D ngày 19/3/2018 tha UBND
huyn ye triên khai thrc hin Ngh quyêt sO 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 ye
Chuo'ng trInh hành dng cüa ChInh phii t1c hin cong tác phông, chOng tham
nhüng den näm 2020.
3.2. Cong tác Tir pháp: Báo cáo cOng tác thi hành pháp lut v xir l vi
phm hành chinh nàm 22018. Thrc hin däng k khai sinh: 15 tru&ig hçip6 ; Cap
bàn chInh Giay khai sinia: 16 bàn; Bang k khai ti1: 05 truO'ng hcrp; Bang k ket
hôn: 02 cap; Nhn cha mc con: 01 trung hgp; Xác nhn tInh trng hon nhân: 14
truO'ng hcip: Cthig thçrc dugc 693 yiêc, sO lu'cmg bàn sao là 897 bàn, l phi thu
duqc 2.869.000 dOng, ci the: Chirng thirc bàn sao tr bàn chInh: 669 vic;
Chimg thrc hçp dông: 03 vic; Chü'ng thirc chti k: 11 vic; Cap bàn sao tr so
gOc: 10vic.
3.3. An ninh - Quôc phOng, Trit t' an toàn xã hi:
Quc phông tren dia bàn huyn n dinh, duy trI nghiêm ch d trrc sn
sang chien dâu. Kin toàn Ban chi do cOng tác bào ye, dâu tranh y nhân quyên
6

Trong do: Nam: 06, NQ 9 (Con trong giã thO: Tng s: 14; Narn: 06, Nit: 08).
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trên dia bàn huyn. Dam bào ANTT Lê Noel 2018; Rà soát nguà'i Via Nam
djnh cu & nuc ngoài, sinh viên du h9c ye da phu'ong trong dp Têt Nguyen dan
K Hçii 2019. Hoàn chinhi ho so cong tác gçi cOng dan nhp ngi närn 2019. To
chirc rà soát, xây dirng lirc lu'9'ng dan quân tir v nám 2019.
Trt tçr an toàn xã hi: Chi do tang cuè'ng cong tác bào dam TTATGT
dp Têt Duo'ng lch, Têt Nguyen dan KS Hgi, các Lê Hi xuân 2019 và xir 1
nghiêm các hành vi diêu khiên xe ht niên hn sir dung, qua hn kiêm dinh tharn
gia giao thOng. Tip nhn và lam thu tic cap CMND cho ? truO'ng hçrp7; cap
biên s, giy däng k xe cho 94 tru'O'ng hcip8 . To chirc 25 buOi tuyên truyên các
quy dnh ye trt tir an toàn giao thông; tuân tra kiêm soát 100 Ca, phát hin 26
trung h9p vi phrn, tm giü' 11 lupt xe rnO tOt, 15 lupt giây t xe (OtO 10,mOtô
OS). Tuó'c GPLX 01 trung hcp, pht cânh câo 01 trung hp, pht tiên 20
trung hpp, np vào kho bc Nhà nuóc 13.204.000 dOng.
3.4. Cong tác Ni vl1:
- Quyt djnh b nhim chInhi thrc vào ngch cho 01 cong chii'rc xã Long
Mai; Ban hành van bàn mien nhim và bâu bô sung Uy viên üy ban nhân dan
huyn khóa XI, nhim ki 2016-2021; Quyêt djnh diêu dng và bô nhim lành
do quàn 1. Ban hành quy chê to chrc và hot dng cüa Ban quán l dir an dâu
tu xây dmg và phát triên qu dat huyn Minh Long. Quyêt dnh nâng rnc phi
cap thâm niên nhà giáo cho 272 giáo viên9.
- V cong tác thi dua - khen thu&ng: Quyêt dnh Khen thu&ng cho các tp
the và Ca nhân Co thành tIch trong phong trào thi dua quyêt thãng LLVT näm
2018; Khen thu&ng cho 03 tp the, 02 cá nhân có thành tIch xuât sac trong cOng
tác darn bâo ATGT närn 2018 vâ khen thu'O'ng cho 04 Ca nhân là ngui có uy tin
tieu biêu trong dông bào dan tc thiêu sO nam 2018. Ban hành van bàn däng k)
giao ithc thi dua näm 2019.
- Cong tác Cài cách hành chInh: Báo cáo kt qua chi s CCHC nãm 2018;
phe duyt và cong ho chi so CCHC närn 2018 cüa UBND cac xà. Trong tháng
ti B phn ma cira tiep nhn và giài quyet 04 h so' Dt dai, 01 h sa Dang k
kinh doanh.
- COng tác Xây dmg chInh quyên: Báo cao kët qua dánh gia phân loi
hot dng chInh quyen cap xã nàm 2018; dOng thai Quyêt dnh dieu dng cong
chirc 04 xã Long MOn, Thanh An, Long Mai và Long MOn.
- Cong tác Hi và Phi ChInh phñ, tOn giáo: TO chirc HOi thào Ban phat
triên thôn; dOng thi cr can b, cOng chirc tham gia tp hun k nang thüc dy
thrc thi chInh sách cap c s ti tinh Quáng Ngãi. Báo cáo kt qua cOng tac
QLNN ye tin ngu&ng tren da bàn huyn.

cp rnO'i 07, cp di 21, cp 1.i 21.
dang k mdi 84, chuyën den 02, chuyen di 03, cap lai 01, cap dôi 02, sang tën02.
Trong dO 270 giáo viên nâng mdc ph' cap; 02 gião viên du'c cong nh.n lan dâu.
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- Cong tác dan 4n chInh quyên: TO chire thirc hin phong trào "Têt vi
ngu'ô'i nghèo và ntn nhân chat dc da cam" Xuân K' Hgi 20190. TO chirc
Hi nghi, triên khai Kê hotch vn dng hiên máu nàrn 2019, dánh giá cong tác
4n dng hiên máu tInh nguyen näm 2018 và bàn các giài pháp, nhirn vi.i thrc
hin HMTN näm 2019 phân dâu dt và vucrt chi tiêu tinh và huyn dê ra. Xét
khen thuOng cho các tp the và cá nhân dê ngh các cap khen thuing.
3.5. Dánh giá chung: Tháng 01/2019 cac phông ban, &m v và UBND các
xà dà thirc hiên tot chüc náng, nhirn vu dugc giao. Mc dü thii tiêt din biên
phirc tap, rnua lü kéo dài, nhiêu din tIch bi. sa bôi thüy phá nhung duâi sr quan
tam chi dto cña UBNDhuyn, các Co quan chuyên rnon, UBND Ca xà dä tp
trung kiêrn tra, hung dan NOng dan tiên hành giao si hêt các din tIch theo kê
hoach; the mô hInh trInh dien nhu' cay Ch, cay an qua phát triên on dnh. Hot
dng van hoá, van ngh tiêp tiic duy trI. Cong tác ho trg cho gia dlnh chInh sách,
an sinh xä hi kjp thèi; An ninh chInh tri., trt t1r an toàn xã hi dugc darn bâo.
Ben cnh nhfrng kêt qua dt dugc van con hn eh nhu: Djch bnh H5N6
xày ra ti thôn Mai Lãnh Thucing, xã Long Mai. TInh hlnh rnu'a 1Q kéo dài lam
ành huO'ng den vic sinh truO'ng, phát triên ci'ia mt sO 1oti cay trOng cüng nhu
nguôn thiirc an cho gia si1c. Mua lü dà gay ra rnt so thit hi ye cong trInh thñy
lai, giao thông trén dja bàn huyn.
III. Trçng tam cong tác tháng 02/2019
1. Tng kt cOng tác PCTT TKCN näm 2018, triên khai cOng tác nàrn
20 19; Tiêp tçic tO chüc thäm dOng, huóng dan, kiêrn tra tInh hInh san xuât vi
DOng Xuân 2018 - 2019; Tp trung triên khai các bin pháp phông, chông djch
LMLM; Theo dOi tInh hInh di.ch bnh gia sic, gia cam trên dia bàn huyn. Xây
d1rng kê hoeh: Thirc hin cOng tác xây dirng nông thOn mdi; dào tto nghê nông
nghip cho lao di5ng nOng thOn nàm 2019; Diet chut bào v san xut nàm 2019.
Tiêp tiic chàrn sóc, theo dOi, chi dao các mO hInh dang tIc hin. Diu tra dnh
kST sâu bnh trên cay trOng. Lp ke hotch cOng tác tiem phông cho gia sic dçit 1
närn 2019.
2. Tang cuOng cOng tác tun tra, truy quét các tV diem chat, phá, kliai thác
rrng trái phép; thithng xuyên tO chirc kiêm tra, kiêm soáttrên các tuyên dung
giao thông trên dja bàn; ban hành Quyet di.nh cOng hO sO 1iu hin trng rirng
näm 2018; tuân tra ngãn chn vic vn chuyên, mua, ban lam san trái pháp lut
trên di.a bàn huyn trong dp têt Nguyen dan K Hgi 2019.
° Tham, khãm banh cho thuc và cp q ua cho 130 sut cho ngu&i nghèo và nan nhân chat dc da cam
tai Thôn GO Tranh Va Yen Ngi,ra, xà Long Son do Hi Chc thp dO và Hi ChOrn cru Thành ph QuOng Ngài h
tro vdi tong giá tn 39.000.000 dông; TiOp nh.n và cap qua 500 suOt cho nguOi nghèo và nan nhân chat dc da
cam, ho bi ãnh huOng 10 lut, ho có hoàn cánh däc biêt khó khän cOa 5 x (mgi xa 100 sut), mi suOt giá trj
500.000 dng, gm: 10 kg gao, 01 thOng ml tOrn Va 300.000 dng tin mat vá'i tng giá tn 250.000.000 dông do
Ban Tu thien x hoi Phàt Giao viet Nam tinh Thua ThiOn Hue h6 tro Phoi hop vcri Hôi Nan nhan chat doc da
cam/Dioxin huyn trlrc tiêp vn dng dOn cãc co quan, don vj, to chirc cá nhàn trOn dia bàn huyên, dOn nay dà
dune 20 don vi Ong ho vói tong so tiên 12.750.000 dng hian nay dang tip ti,ic van dng dn ngày
22/01/2019 sO tng hçp cp qua Tt cho dan.
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3. Tiêp tiic don dOc dm v tu van hoàn thin Dê an thành 1p Thi, trân
Minh Long, huyn Minh Long và dê an Quy hoch xây drng vüng huyn Minh
Long; tang cuà'ng kiêrn tra tInh hInh xây drng cüa các h dan trong trung tam do
thi,. Triên khai thirc hin duy tu bào duOng cáo tuyn duè'ng huyn, nhãm phc
vv nguài dan trong di,p Têt nguyen dan K Hgi 2019. Phôi h9 vó'i Di quãn 1)
Thi, truàg s I: Kiêrn ti-a thi, tru'à'ng hang boa thixc phârn dam bào ye sinh an
toàn thrc phâm nhirng tháng cuOi näm 2018 Va phiic vi nhu câu rnua sam cüa
ngui dan di,p Tët nguyen dan K Hci 2019; TO chic iC i- a quân An toàn giao
thông nãrn 2019; Tiêp tVc theo döi qua trInh triên khai thirc hin vic trOng rnó'i
6ha chè 3 xã Long Mai, Long Hip và Thanh An. Kiêm ti-a h thông din
duè'ng chiêu sang dê ki,p thei thay the mt sO thiêt bi, hu hông nhäm phiic vi
nguô'i dan don Têt Nguyen dián am li,ch 2019. Triên khai thrc hin mO rng khu
xi1r i rae thai Long Mai.
4. Day rnanh: Cong tao thu thuê trên di,a bàn, darn báo thu dung, thu dü,
chông that thu, chi diiing miic dIch, darn báo ngân sach. Chi ngân sách, dam bào
cho chinli sách con ngiRii, chi dâu tu phat triên theo thu t1x uu tiên; chi dñng mi1c
dIch cO hiu qua; Cong khai tài chInE, ngân sách ding quy di,nh.
5. Tip tic thi cong các cong trInh di dang và chuân bi, du tu' xây drng
các cong trInh nam 2019. Thâm djnh các ho so và phê duyt ke hoch 1ira ch9n
nhà thau, ho s rni thâu va kêt qua lra chçn nhà thâu. Thrc hin cOng tác bi
thung, giài phóng mt bang dam bào dung tiên d; tang cung cong tác kim
tra, giárn sat các cong trInh dau tu xây dixng co' bàn.
6. T chirc Lien hoan Van ngh chào rnrng nàrn rnó'i 2019 (dxi' kin ti
29/12/2018 am 1i,ch); TO chuc: Tuyên truyCn và trang ti-I lê giao nhn quân näm
2019; kiêrn tra các hot dng van hóa và kinh doanh djch vi van hOa; Cáo hot
dng the thao mrng Dàng - rnrng Xuan Ki Hgi.
7. Tip tçic thrc hin t& cong tác khám chia bnh và cOng tác trçrc ti
bnh vin và 05 Trm Y te xã dam báo 24/24 gi. Xày dirng k hoch: T chirc
khárn phüc tra suc khOe nghTa vi quan sr cho thanh niên len dung nhp ngü
narn 2019. Kiêm tra lien ngành cOng tác VSATTP trong dip têt Nguyen dan K'
Hgi và rn'ia Lê hi Xuan 2019. Tang cuO'ng cOng tao phông chng di,ch bnh
nguOi.
8. Trin khai các chuong trinh trg giüp xã hi dip Tt Nguyen dan KST Hgi
nàm 2019; day mnh cong tác xuat khâu lao dng, dào to nghê cho lao dng
nOng thOn. Tiêp tic r. soât tang, giárn dOi tu9'ng hung BTXH.
9. xay drng: K hoch tuyen truyn PBGDPL; Quyêt di,nh kiêrn ra cOng
tác chuyen mon các xã.
10. Ban hành K hoch cOng khai bàn kê khai tài san, thu nhp nam 2018
cüa can b, cong chuc, vien chuc trong các co quan, don vi, dia phuo'ng. xay
dirng ban hành K hoch: chien 1ucc phát trien thanh nien nam 2019; cOng tác
Ton giáo nam 2019; cong tao dào tao, bôi duOng cho can b, cOng chuc, viên
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chtrc narn 2019; phát dng phong trào thi dua thçrc hin nhirn vi phát triên kinh
t-xãhôinäm 2019.
11. Tiêp tic t chc thic hin các hot dng Phong, trào "Tit vi ngwiii
nghèo và nczn nhân c/thE d5c da cam" Xuân K Hp'i 2019, tong hgp kêt qua vn
dng t ch'c thärn, tng qua Têt cho nguè'i nghèo, nn nhân chat doe da cam,
gia dInh ehInh sách. To chirc Lê phát dng hiên rnáu tInh nguyen näm 2019 theo
Kê hoch tinh giao vào ngày 25/01/2019. Tong kêt hot dng cOng tác Hi và
phong trào Chtr thp dO närn 2018 và triên khai nhim vi nàm 2019.
12. Trin khai thirc hin K hoch: Thanh tra, kirn tra nãm 2019; cOng
tác phOng, chOng tharn nhQng cüa UBND huyn. Ban hành Kêt lun thanh tra
cüa 02 euc thanh tra närn 2018 ehuyên sang. Báo cáo kêt qua rninh bch tài
san, thu nli4p nárn 2018 cüa donvj. Thirc hin tiêp cong dan dnh ki và thuOg
xuyên; tiêp nhn, xü 1, giái quyêt don thu khiêu ni, tO cáo, kiên ngh, phàn ánh
kp thOi dng quy djnh. Hung dan cong dan thxc hin quyên khiêu ni, to cáo
theo quy dinh cüa pháp lut.
13. Giir vmg an ninh, chmnh tij, trt tçr an toàn xä hi trên dia bàn huyn.
Duy tn nghiêrn chê d trrc sn sang chiên dâu; To chrc HOi nghi. trin khai
nhirn vi QuOc phOng, Quân sir dia phuong närn 2019. Tiêp tVc thrc hin dct
cao diem tan công, trân áp ti phm, bào dam an ninh, tr.t t11, bào ye tuyt dôi
an toàn các si kin ló'n cia dat nuc và Tét nguyen dan k hgi närn 2019. TOng
kêt cOng tác xây dxng phong trào toàn dan báo v an ninh To quOc nám 2019.
Trên day là kêt qua cOng tác chi do thxc hin kinh tê - xã hi trong tháng
01 và mt sO nhim v11 chü yêu trpng tam tháng 02 näm 2019 trên dja bàn
huyn. UBND huyn Minh Long kInh báo cáo UBND tinh, TT Huyn uST,
HDNID huyn theo dOi chi do./.
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
CHU TICH

No'i nhân:

- TT. HU, HDND;
- CT, các PCT;
- MTrân và cáo Hôi doàn th;
- Các don vi trrc tbuc;
- Cáo co quan cüa tinh trên dja bàn huyn;
- UBND Cáo xä;
-VP: C,PCVP;
-Lu'uVT.
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