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BAO CÁO
Kêt qua chi do thirc hin cong tác tuãn 04 (ife ngv 21- 27/01/2019)
và kê hoch tuân 05/2019 cüa UBND huyn

I. Cong tác chi dio, diu hành cüa UBND huyn:
1. CIte hott thng trQng tam cüa CT, PCT UBNI) huyn:
- To chfrc: thàrn hôi, chilic tt, tang qua cho gia dInh nguYi Co cOng khó
khän tiOu biêu, nguèi Co uy tin tiêubiOu; can b huu nguyen là lãnh to chñ
chôt qua các thai kST. HN chârn diem tiCp cn pháp lut. Tong kêt cOng tác
giám thiêu tao hôn, hon nhân cn huyêt thOng. L hiên rnáu tInh nguyen näm
20 19.
- Tham dr: Tham gia Doàn kiêm tra cüa BCD lien ngành v sinh
ATTP. HIM bàn bin pháp xir 1 chông, chéo kC hoach thanh tra 2019. Tong
kêt cOng tác Hôi thâm nàm 2018. H9p BCH Huyn üy mO rng. TOng kêt
cong tác Dan vn 2018. HN bâu bô sung U5i viên IJBMT To quôc buyn. HN
triên khai nhim vii QPQS dja phircmg 2019.
- Ban hành van ban: Trong tun, UBND huyn ban hânh 45 van bàn,
trong do: QDCT 10, QDPPL 02, Cong van 20, Báo cáo 10, K hoçich 02,
Thông báo 01.
II. Kêt quIt thirc hin trên mt so linh vrc:
1. Nông nghip: Hin nay, cay lüa trà sórn dang giai doan d nhánh,
lüa trà chjnh vi dang giai don 3 - 4 lá. Câylña sinh trithng phát iriCn bInh
thuO'ng. Kiêm tra và diêu tiêt nithc ho Dông Can và ho Biêu Qua.
Ban hành K hoch kim tra co s san xut kinh doanh vt tti nông
nghip và kiêm tra, cháng nhn co So san xuât, kinh doanh nông lam thüy san
dü diêu kin an toàn thirc phâm trén dja bàn huyn. Cong van huO'ng dn xây
dçrng kê hoch dào to nghê nông nghip cho lao dng nông thOn ntm 2019.
Chi do san xuât nOng, lam nghip vi Dông Xuân 2018 - 2019 truO'c, trong và
sau têt. Báo cáO tong kêt cOng tác phông chông thiên tai và TKCN nãm 2018,
triên khai nhim vi phông chông thiên tai và TKCN nàm 2019.
2. TIti nguyen - Môi trtrng: COng van chu tnrong khai thác ciuT dt
cüa UBND xã Long Hip dê dâu giá quyên sr diing dat trong närn 2019. Báo
cáo tInE hInh thrc hin cOng tác bôi thuO'ng, h trq tái djnh cu trên dja bàn
huyn Minh Long näm 2018. Kê hoch liOn tjch tO chiirc 10 ra qu;n TOt Trông
cay di di nh cm Bác Ho nhân djp Xuân KST Hç'i.
3. xa thyng co sO' ha tang - giao thông: Báo cáo tInE hinh thirc hin
ho trq nhà & cho ngui cO cong vi cách mng. Bô sung ho so' dê trIrth thOu
chinh cic b quy hoch các diem xir 1 chat thai ran trOn dja bàn tinh Quãng
Ngãi. Lam vic vi Di quán lth trung so oi tinh Quàng Ngäi ye tInh hInh
hang hOa trOn di.a bàn huyn truôc Têt nguyen dan K Hgi.
1

4. Tài chInh - Kê hoch: Quyt djnh h trçi kinh phi rnua go do hra
cho Nhân dan an têt. Phân khai kinh phi các mt hang thiêt yêu cho dông bâo
DTTS. Thâm tra và trInh phê duyt quyêt toán 4 cong trInh: Kênh Da phü,
no vet süa cha các tuyên kênh ctp dâng Hoc C9p; Dp Hác Trii; TruO'ng
TH Long Mai. Thâm djnh trinh phê duyt kê hoch 1xa Ch9n nhà tháu và ho
so rnOi truO'ng các cong trInhTnthng Mâu giáo Long Son; Tru'Ong niâu giáo
Long Mai; Dung b hftu song Phuc Giang.
5. Chinh sách xã hi - an sinh: Thông báo tuyên ding lao dng lam
vic ti các doanh nghip KKT Dung Quât và KCN Quàng Ngãi và tuyên
ch9n thirc tp sinh di thirc tp k thut ti Nht Bàn dç't 1/20 19.
6 Dan tôc Quyêt dinh phê duyêt iê hoach lua chon nha ti au du an
thic hin cap không thu tiên mt so mt hang thiêt yêu cho dOng bào dan tc
thiêu so nhân dip têt. Báo cáo so kêt dánh giá tInh hInh thixc hin D& an giám
thiêu tInh trng tao hon và hon nhân cn huyêt thông giai don 2016 - 2018.
7. Giáo dic - Dào to: Kiêrn tra cong tác chuyên mon t.i trumg tiu
h9c Long Son. S GD&DT ye kiêm tra co' sO' vt chat thuc chu'ong trInh
rniic tiêu giáo dye vüng nüi, vñng DTTS, vüng khO khàn.
8. Y t: TO chirc khám vàdiu tn cho 128 lu'ot bênh nhân.
Phôi hop vâi các don vj lien quan kiCrn tra cong tác VSATTP trong dip
Têt Nguyen dan 2019 trên da bàn huyn. Kêt qua dã kiêm tra 16 co so thixc
phâm, vi phm 02 co sO. XO 1 vi phm: Lp biên bàn xi.r l vi phm hành
chinh 01 Co SO Va xir 1) tiêu hñy th?c phârn 01 CO So'.
Ph& hop vO'i Chi Ciic ATTP tinh kiém tra CC CO SO' kinh doanh thçrc
phâm ti Chq huyn Minh Long. KCt qua Co 02 CO SG vi phm do kinh doanh
thçrc phâm khOng có nhân bang tiêng Viêt. Doàn kiêrn tra dä niCm phong sO
thirc pham vi phrn và dê nghj chü co sO' trá ye noi Cung 1rng.
9. Dài TTPLTH: Dã phát thanh trong huyn 07 chtrong trInh (phát
song song bang 02 tiêng Kinh và Hre,), rnôi chuo'ng trInh phát thanh có thO'i
luçmg 30 phüt. Tong sO giO phát song FM 63 giO'. Tiêp phát truyên hInh
(VTV1 và PTQ) 133 giO'.
10. Van hóa thông tin: Thirc hin các nhim v trang trI áp phIch,
pano phye vi,i Têt Nguyen dan K' Hçi.
11. Ni vti: Quyt djnh phân b biên ch hành chInh nàrn 2019 cho các
co quan, to chirc hành chinh thtic HDNID Va UBND huyn; tharn mu'u thirc
hin chê d báo cáo thông kê närn 2018. Quyêt djnh khen thuOng hiCn máu
tInh nguyen näm 2018 cho 4 tp the và 6 cá nhân; dOng thO'i dàng k giao hOc
thi dua Cum các huyên Mien nñi và Hái dâo nàm 2019. Báo cáo kêt qua cong
tác QLNN ye thanh niên nam 2018.
12. Thanh tra: Thirc hin các nhim vii trong cong tác ni b don vj.
13. Tur pháp: Chun bj các ni dung tài 1iu t chñc Hi nghj chm
diem các Tiêu chI, chi tiêu cong nhn xa dt chuân tiêp cn pháp 1ut,
14. Cong tác Tip Cong dan, giãi quyt h so' ti B ph.n Mt cfra.
- Tip cong dan: KhOng có cong dan. Don thu: KhOng có don thu.
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- B phân mt cira: Tip nhn và giâi quyt 21 h so (Dt dai 11,
Chirng thuc 07, Däng k kinh doanh 02, Luu thông hang hóa 01). Các ho so
dã giài quyêt dung thai gian quy dinh. Không có ho so ton d9ng.
15. An ninh - Quc phông:
Quc phông trên dja bàn huyên n djnh, duy tn nghiêm ch d tnrc sn
sang ehiên dâu.
Trât tir an toàn xã hi: Cong an huyên phát hin 01 trang trti iiuôi heo
xá thai trái phep ra môi truô'ng tai thôn Yen Ngu'a, xa Long Scm. Tiêp nhn và
lam thu tue cap CMND cho 05 tnrng h9p. Tiep nhn và lam thu tic cap biêni
so, giây dàng k xe cho 29 tnrng hop. To
chiirc tuyên truyên lru dng các
quy dnh ye TTATGT va nông do cOn các tuyên duè'ng 06 buôi. TO chic 25
ca tuân tra kiêm soát kêt h9p tun tra vu trang vó'i 145 luçt can b chiên
Si
tham gia. Phát hiên 10 trung hop vi pharn, tm giü 03 1ut Xe mO to; 07 giây
t xe ô tO. Phat tiên 10 tru'ô'ng hop, nôp KBNN vó'i so tiên 5.770.000d.
111. Mt s nhim vi tr9ng tam tun 05/2019:
1. Tip tc thäm Tt các gia dInh chInh sách trên dja bàn huyên và
viêng Nghia trang lit si nhan djp têt Nguyen dan K Hi 2019, Gp mt can
bô nguyen lãnh do chü chôt trên dia bàn huyên. HQi nghi TOng kCt Cong
doàn Khôi UBND huyn näm 2018.
2. Hop xét khen thu&ng nàm 2018. HOi ngh tng kt cong tao thi dna
Cum Mien miii và Hài dáo näm 2018, k kêt phong trào thi dua 2019.
3. Tip tic trin khai thuc hiên dot cao dim tn công, trn áp ti phrn,
bào darn ANTT, an toàn trong djp Tét Duong ljch 2019.
4. Hung dn trin khai xây drng, áp dvng HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2015 vào hot dng cña UBND cap xâ näm 2019.
5. Tip tic phi hop vói các don vj lien quan t chirc kirn tra cOng tác
ATTP trén da bàn huyn.
Trên day là kt qua thuc hiên cong tác tun 0 4/2 0 19 và kê hoch cOng
tác tuân 05/2019 cüa UBND huyên Minh Long kinh báo cáo Huyên u,
HDND biêt, theo dOi chi dao./.
Noi n/ian:
- TT. Huyên ày;
- CT, các PCT;
- Các phông, ban;
- UBND các xã;
- VP: C, PCVP;
- Luu: VT.

CHU TIC II
AN PHONG
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