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BAO CÁO
TInh hlnh clii d4o, t chfrc các hot dng don Tt
Nguyen Ban K5 HQ'i - nàrn 2019

Thiic hin Thông báo so 18/TB-UBND ngày 28 tháng 01 nãm 2019 ca
TJBND tinh ye vic giao ban taic tuyên dãu nam dárth giá tInh hlnh truá'c, trong
và sau Têt Nguyen Dan K' I-I9'i nãm 2019. UBND huyn Minh Long báo cáo
cong tác chi do, to chi'c các hot dng tru'óc, trong và sau Têt K' Ho'i närn
2019 trên dia bàn huyn Minh Long.
I. Cong tác chI do diêu bành: Dê triên lthai t1c hin tOt các hot dông
"Mi.rng Dàng, Mimg Xuân K' Hgi nàm 2019", UBND huyn d ban hành nhiêu
van bàn chi do các phông ban, do'n vj t1c hin tot cong tác chuân bi va triên
khai các hot dng don Têt KS' H9i 2019, ci the: Chi thi. th.ng cuàng các hot
dng bào darn cong tác chàrn soc sirc khóe cho nhân dan trolig djp Têt; COng
van chi do darn bào an ninh tijt t11, an toàn giao thông trong di.p Têt Nguyen
dan K5r Hgi và L Hi Xuân 2019; Chi thj tO ch'c các hot dng don T&
Nguyen dan K5' Hgi 2019.....
II. TInh hlnh tru'ó'c, trong và sau Têt Têt Nguyen Ban KS' HQ'i näm
2019: Trên c0 sO' các van bn chi do cüa UBND huyn, các hot dng "Mtirng
Dàng, rni1ng Xuân K51 H9'i 2019" duçic chuân bi. và tO chirc khá tot và chu dáo,
cuthê:
1. Chi do các co' quan, do'n vj, UBND các xã: T1c hin nghiCrn tüc viêc
don Tt vó, i tinh than vui tuo'i, lành rnnh, an toàn, tiêt kirn. To chüc treo cO T
quOc trong nhUng ngày Têt và chào cO dâu närn ti UBND huyn và UBND các
x. Thçrc hin nghiêrn Chi thj sO 21-CT/TW cüa Ban BI thu ye vic thuc hành
tiêt kirn, chông lang phi; Chi thj 34/CT-TTg cüa Thu tuó'ng ChInh phu ye tang
cu'èlig các bin pháp bào darn don Têt Nguyen dan K5' Hgi 2019 vui tuo'i, lành
rn?.nh, an toàn, tiet kirn. KhOng su dng cOng qu' lam qua biêu và không sü
diing tien, phu'ang tin tài san cOng trái quy di.nh, BO trI can 1, cong chic yà
dôi tu ye trtrc thu'Og xuyên ti co quan trong nhffig ngày nghi Tet de theo dOi,
cOng vic và bào v tài san; Trong n1itng ngày Tt khOng cO
cap nht xr
trung h9p bat trãc nào xày ra.
2. Thii'c hin tot bInh On gia Ca hang hoá, dam bão chat hrq'ng hang hóa
trong dp TCt:
và dáp frng nhu câu mua sam cila ngu'O'i
Thi. tru'mg sO 01 cña
CM do phOng KT-HT phOi hgp cung Di Quàn
Tinh di kiêrn tra, ti các cia hang buOn bàn tap hóa tren di.a bàn huyn cáo rnt
hang phiic vi Têt. Qua kiern tra, van cOn rnt sO tInh trng kinh doanh hang kern
chat lu9'ng, hang hêt han, khOng rO xuàt x1 nhu'ng vó'i s lupg k.hOng dang k,
iihäc nh&; Chi dao Phông Y t huyn phi hçip
UBND huyn da tiên hành
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vói Ciic quân 11 thj tru'àng kim tra tlnh hInh dam bào An toàn thirc phrn d&
vói môt s co' so' kinh doanh hang hOa trn dja bàn huyn.
NhIn chung, hang hóa phiic vii Têt phong phii, da dng vá'i nhiêu chüng
oai, dap ing nlau cu yu phm cüa nhân dan, không có tInE trng thiêu hang;
Chat 1u'oig hang hoá dam bào, chii tr9ng nhiêu den các mt hang thiêt yêu và
tp trung chü yu vào hang trong nu'ó'c san xuât; dam bão v sinh an toàn thirc
phm, dáp thig t& nhu câu tiêu ding cüa nhan dan trong djp Têt.
Giá Ca hang hóa các nit hang thiCt yCu, hang tiCu dung phiic vii cho ngày
Tk tu'og di n djnh, tru'ó'c Tet khOng xây ra tInh trng tang giá t biên các
loai hang hoá, Các 1oi rau xanh giâm nbc. Sñ'c mua sam ca ngu''i dan tang
ho'n iihiu SO \TO'j fl1T1 tru'ó'c.
- Thirc hin Têt trOng cay "dè'i dà'i nhó o'n Bác HO" IJBND huyên d trOng
cay xarih dcc các tuyên du'è'ng Trung tam trên dia bàn huyên vó'i sO lu'rnig 170
cay. ông thè'i tuyên truyên cho ngu'O'i dan cing tham gia bão v cay xanh phát
triên tot.
- TO cliñ'c thu gorn iác sch s trên da bàn trung tarn buyên darn bao v
sinE mOi tru'Ong trong thO'i gian Tet Nguyen dan KS' H'i diên ra, cat tia cay
xanh, CO ti cong viên ti-en các tuyên du'O'ng Trung tarn huyn, dam bào cnE
quan mOi tru'Ong stch, dp.
- Vê Nông nghiêp: N}iin chung, Hin nay lüa trâ só'm dang giai don d
nhárth — drng cái; hia trà chInE vi giai don sinh tru'O'ng 3 lá — dé nhánh phát
triên blab thu'O'ng. TInE blab dch bnE dien ra tru'ó'c tt dã du''c nhân dan phông
trñ', hin nay bnE dâ on djnh. UBND huyn däi clii dao các xã ci can b xuông
co sO' dOn doe, nhàc abO' nhân dan vui Têt nhu'ng phai bO ti-I thO'i gian thàrn dOng
nhárn kip thO'i chain soc cho cay trOng v1i DOng xuân.
- Chän nuOi: Tang cu'O'ng các bin pháp cap bach phOng, chOng djch cum;
Hu'ó'ng dn nEan dan phOng, chOng lanh, dói, chông ret cho gia sic, gia crn
tru'ó'c, trong và sau. Tt Nguyen dan; Trung tarn Djch vi hOng nghip huyn và
các ban ngânh có lien quan kiem ti-a thirc pharn 0' các diem chç' Long So'n và
Long Hip; Giárn sat kiern soát giet mô gia suc và kiem ti-a v sinh thu y ti các
10 rnô. Dc bit kiern dich viêc vn chuyen gia siiic và san phrn gia süc, gia cam
buOn ban trong dip Tet nguyen Dan.
3.Thrc hin tOt cong tác chàm 10 dO'i song cüa các di tiro'ng chinh
sách, dOi tu'9'ng xã hi; dam bão không có 11 thiu dói trong dp Tt
Nguyen dan Ki fiçri 2019:
Nliaii dip don Xuan KS' H'i — 2019, UBN]D huyën dã t chu'c 1 vMng
Nghia trang 1it si huyn tru'Oc them narn mó'i iihãin tli hin sir tn au, tu'O'ng nhó'
cOng L vieng lao to ion cUa các anh hung iit si dä chi&i du, by sinh vi sr
nghip giai phóng dan ttc, giáo dic lông tn an, truyn thng" Ung nu'o'c nhó'
nguôn" cho the h ti-é. Dông thO'i thrc hin tOt cOng tác chain i dO'i sng cUa
các dOi tu''ng chInE sách, dOi tu'ng xa lii ti-en da bàn huyen nhu:
a. Qua Têt cüa huyn: To chute di thä.rn và ttng qua chuc
Tk: ; Qua
huyn thàrn NCC 20 suat/1 .000.000d/suat DOng thô'i, thàm và chuc Tet các gia
dinE chinh sach, các dOng chI nguyen iänh dao qua các thO'i k5r, các co' quan,
don vj ti-en da bàn huyn abaii dp T& Nguyen dan
KS' H'i — nam 2019.
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b. Qña cüa Tinh, Chü tjch nu'ó'c: Ciing vói Länh do tinh di thäm và chüc
Têt nguài có cong và Huu tn vOi tong kinh phi: 236.100.000d/838 suât; Qua chü
tich nuóc: 126.400.000d/630 suât cho NCC và than nhân NCC; Qua hiên vat
tinh tng: 700 suât, tr giá: 200.iL4!suât
c. TO chñ'c cp gto và các rnt hang thiêt yu cho nhân dan:
- ChInh sách Dan tc: TO chrcthäm hOi và tang qua cho 37 nguài Ce uy tIn
trên dia bàn huyn Minh Long. mi suât qua tij giá 500.000 dông, Phàng dä ho
tr9' bang tiên mt Va qua têt cap ngày 30/1/2019). TOng sO tiên: 18.500.000
dng. Tang giây khen clio ngu'ài có uy tIn có thành tIch xuât sac trong nàrn
2018. sOtiên 1.668.000dông.
- T1c hin Quyêt dnh so 20/QD-IJBND ngày 15/1/2019 cña UBND
huyên Mmli Long ye viêc phC duyCt Kê hoach thuc hiên cap không thu tiên môt
so mt hang thiêt yêu cho dOng bào dan tc thieu so nhân dp TCt Nguyen dan
K$' Hpi - Näm 2019, UBND huyn chi do UBND các xâtiên hànli cap phát
xong các mt hang Têt tru'âc ngày 30/01/2019, ci the: dã cap 3.894 h, 13.733
khâu, gm: 3.894 lit dau an, 7.788 lit nuó'c mm và 13.745 gói bt ng9t (gói
bOg); 13.745 gói rnuôi JOt, tOng kinh phI là 700.221.000 dOng.
- Hoàn thành thirc hin vic cap phát go dO liia cho các h thiêu dói nhân
dip Tt Nguyen dan cho 5 xã vó,i tng s 1Lrgng là: 39 n; trong do: Long san 9
thn, long mai 6 thn, long hip 9 thn, long mon 6 tn và thanh an 9 thn.
- bat dng cüa các TO clifrc chInh frj - xã Iii:
* Tlc hin Chuouig trInh "Têt vi ngu'à'i nghèo và nn nhân chat dc da
cam"Xuân K5' H9i 2019, Hi Chft thp do buyn dä vn dng và tiêp nhn
1.230 suat qua, Tong giá tij hot dng 495.5000.000 dOng.
* Mt trn To quOc Vit Narn huyn: Ban Thuàng tnirc MTTQVN huyn
d vn dng, tiêp n1an va cap phát quà bang tiên và hin vt cho 1.293 h nghèo
vói tong sO tien là 662.500.000 dOng.
4. Các hot ding tuyên truyên, hot dng van hóa, van ngh, vui cho'i,
giãi tn lành rntnh tru'ó'c, trong và sau Têt du'ç'c to chfrc khá chu dáo, thu
hilt khá dOng ngu'ô'i dan tharn gia:
COng the tuyên truyên, cO dung trc quan chào mirng Xuan KS' Hgi 2019
và KS' nirn 89 näm ngày thành 1p Dàng CSVN du'9c tniên khai khá t&; Các
hot dng vui cho'i, giái trI phiic vi nhan dan trong dp TCt Nguyen dan K5' H9'i
iiarn 2019 du9'c tO chirc da dang, co bàn dáp img nhu cau vui cho'i, giài ti-i lành
mnh cña nhan dan và thu hut khá dOng ngu'Oi dan tharn gia nhu: T chi.c dOm
van ngh don giao thira rnrng Xuân K5' H9'i 2019 ti COng viên cay xanh cña
huyn.
5.TInh hlnh an ninh trãt tu':
TO chc L phát dng ra quan tuyCn truyen trt tçr An toàn giao thông
truó'c, trong và sau Tt NguyCn dan KS' H9i nàrn 2019.
TInE hinla an ninE trt u, an toàn giao thông: Trên da bàn n dinE, an
ninh QuOc gia dugc gi vüng; ye giao thông: Xày ra 02 v1i, tnong do 01 vi va
chrn (ngày 25/01/2019) ti thôn Lang Gifta; 01 vii tir nga xe do sü dyng ru9'u
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bia ti thôn Lang Trê (nh, không có thuang vong ye ngu'à'i). IDuy trI nghiêrn ch
d tnrc sn sang ca dung ti các co quan, do'n v.
6. Các hot dng khác:
- Chi do tang Cuè'ng CaC hot dng darn bào Cong táC Chärn SoC bào v S1C
khOe nhân dan trong dp tê Nguyen dan KS' Hç'i 2019; Phôi hop vói Doàn kiêm
tra lien ngành VSATTP Cua huyn kiêm tra, giárn sat Cong taC v sinE an toàn
th1rC phârn tru'ó'C dp têt Nguyen dan K5' Hgi 2019; ChI do CO' quan Chuyên mOn
ph& hgp vó'i phOng Dan tOC huyn tharn giakiêrn ti-a, giárn sat ông táC Cap phát
qua têt Cho nhân dan ti-en dja bàn huyn; Kiem tra, giárn sat Ong táC khám Chü'a
bnh tai trrn Y tê xâ. Dam bão ph1C vii khárn Chü'a bnh cho ngu'ô'i dan trong
dp Têt.
- Clii do Cac tru'àTig Cho h9c sinh nghi hpc dOng thO'i gian quy djnh, darn
bâo si so h9C sinh trO' iai lop sau khi nghi TCt.
NhIn Chung, CáC hot dng "Mrng E)âng, dOn Xuân KS' H9'i närn 2019
trên dja bàn huyn du'aC to Ch1'C khá Chu dáo, ngu'è'i dan vui Xuân - don Tet an
lành, darn am, tiet kiêrn; cOng táC h tr9' Cho gia dInh ChInE sáCh, dôi tu'crng x
hi du'o'C kp thô'i, không CO 1i nào thiêu dói trong dp Tet; CaC liot dng van
hoá, van ngh duQ'C to chic k.há tOt ngay tñ' tháng 01 nãrn 2019, Co' bàn d dáp
rng du'aC nhu Câu van hóa, van ngh và vui Cho'i, giài trI Cüa than dan; giá Ca
CáC rnt hang thiet yêu trong dp Tet tuy CO tang nh9 nhuiig dam bão nhu Câu Cüa
nhân dan; an ninh ChInh trj, trat tçr an toàn xã hôi du'o'C darn bào.
Ti-en day là báo Cáo tInE hInh tru'ó'c, trong và sau Têt KS' H9'i 2019 ti-en
da bàn huyn Minh Long, LJBND huyn báo Cáo UBND tinh tOng h9'p theo
quy djnh./.
KT. CIJU T!CH
No'i nlzân.
P110 CHU TICII
- UBND tinh;
- Baii Dântôc tinh;

- Ban Tuyên giáo Huyn üy;
- CT, PCT;
- Các ban phàng;
- CPVP;
-UBND các x;
- Luu VT.

.ç
Dinh Van Diet
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