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BAO CÁO
Kt qua chi dto thy'c hin cong tác tun 07 th'ngày 11- 15/02/2019,)
và kê hoich tuân 08/2019 cüa IJBND huyn
I. Cong tác chi do, diêu hành cüa UBND huyn:
1. Các hott dng trçng tam cüa CT, PCT LEND huyn:
- T chñ'c: Hti nghj trirc báo du nàm 2019.
- Tham dr: Hi nghj Tiinhüy.
- Ban hành van ban: Trong tun, UBND huyn ban hành 40 van ban,
trong do: QDCT 20, QDPPL 02, Cong vAn 08, Kê hoach 01, Báo cáo 06, Ta
trInh 02, Thông báo 01.
II. Kt qua thtrc hin trên mt s linh vlyc:
1. Nông nghip: Hin nay, cay lIia trà sóm dang giai don dcmg cái, lüa
trà chInh vçi dang giai don dé nhánh - dé nhánh r. Cay iüa sinh truO'ng phát
triên bmnh thuèng. Tuy nhiên sâu bnh yang lá sinh 1, c10 on lá van cOn xáy
ra.
DA ban hành K hoach trin khai thc hin Chuang trInh Miic tiêu
Quôc gia xây dirng NTM huyn Minh Long nArn 2019.
2. Tài nguyen - Môi trirrng: Báo cáo xác djnh chi tiêu dat & ti nông
thôn trong thçrc hin quy hoach sü dting d:ât cap huyn; Báo cáo khAc phiic
theo kiên nghi. cüa Doàn giárn sat HDND tinh ye lTnh vçrc môi truOng. Kiêm
tra các bAi khoáng san dê chuân bi. cong tác dâu giá nAm 2019
3. Xây drng co' s& h tang - giao thông: Kirn tra du'ang dan sinh khu
tái dnh ci.r Dông Tranh, thôn Mai Lãnh Hg., xä Long Mai.
4. Tài chInh - K hoch: Báo cáo tmnh quán 1 nha nuâc dôi vol doanh
nghip sau dAng k thành 1p nAm 2018. Báo cáo quyêt toán kinh phI ho trg
s1r dçing san phâm, dch viii cong Ich thüy igi nAm 2018. Báo cáo nhu câu kinh
phi dang thirc hin cci chê chInh sách do tinh Quáng Ngãi ban hành; Báo cáo
kiuh phi ho trçl cho cn b, cOng chirc hur sau ngày 1/1/2016 den nay theo hen
nghj cüa doàn giám sat Ban kinh tê BDND tinh. Cong khai dtr toán ngân sách
d,a phrnmg nAm 2019 và báo cáo ket qua cong khai d'çr toán ciia các dun vj, và
UBND xã nAm 2019 cho UBND tinh. Quyêt djnh phê duyt chü trixong dâu tu
cong trInh: DuOng Lang Ren di NuOc Cua.
5. Chinh sách xã hi - an sinh: Quyt dnh giao chi tiêu 4n dng lao
dng tham gia xuât khâu lao dng trong nAm 2019 cho UBNID các xA. Quyêt
djnh phê duyt Phuong an quàn 1 nguOn kinh phi thirc hin Pháp 1nh Un d.i
Nguai cO cOng vOi cách mng và nguai trirc tiêp tham gia kháng chiên trên
dja bàn huyn Minh Long nAm 2019.
6. Dan tc: Thçrc hin các nhim vi,i chuyên mon trong don vj.
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7. Giáo diic - Dào to: Báo cáo thirc trng Ca si 4t cht và thirc hin
quy ho.ch 1i mng 1uâi các diem trithng lé trong các Ca s giáo diic mâm
non và phô thông. Chuânb các diêu kin dê to chirc Hi thi Giáo viên lam.
Tong phii trách Di giôi cap huyn näm h9c 20 18-2019.
8. Y t: T chñ'c khám và diu tn cho 138 luat bnh nhân.
9. DàiTTPLTll: Dã phát thanh trong huyn 07 chuong trmnh (phát
song song bang 02 tiêng Kinh và Hre), môi chucmg trinh phát thanJa có thii
hrçng 30 phüt. Tong so gi phát song FM 63 giO. Tiêp phát truyên hInh
(VTV1 và PTQ) 133 gRi.
10. Van hóa thông tin: Tuyên truyn xc liru dng và treo bang ron
tuyên quân nàm 2019.
11. Ni vii: Quy& djnh diu dng và b nhim theo K& 1un s 320 330 cüa Ban Thu'ng v11 Huyn üy ye cOng tác can b. Thành 1p Ban Biên
soan xây dimg Dê an sap xêp, to chirc li các tnrô'ng Mâm non, Tiêu h9c Va
Trung hc co scY. Quyêt dnh khen thu&ng các các nhn, tp the có thành tIch
xuât sac, lao dng tiên tiên... Quyêt dlnh cho ra và ket np mó'i Dan quântçr
v nàrn 2019. Kin toàn thành viên B phn mt c1ra. Ban hành Kê ho.ch
Thrc hin Ngh quyêt so 26-NQ/TW ngày 19/5/20 18 Hi nghi. lan thcr bay
Ban Chap hành Trung iro'ng Dãng khóa XII ye tp trung xây dimg di ngü can.
bô các cap, nhât là cap chiên 1uçc, âü phâm chat, nàng lirc Va uy tin, ngang
tam nluiêm vu.
12. Thanb tra: Báo cáo Kt qua thanh tra vic thu, chi, quán l và sü
diirig ngân sách ti Trung tam Giáo dic nghê nghip - Giáo dic thuèng xuyên
huyn Minh Long näm 2015, nàm 2016 và näm 2017.
13. Tir pháp: Cong van d nghi. các don vj và các xi báo cáo thng ke
cong tác tu pháp näm 2018 chinh thtirc. Rà soát, kin toàn di ngfl Báo cáo
viên pháp lut và tuyên truyên viên pháp 1u.t nm 2019.
14. Cong tác Tip Cong dan, giãi quyt hi so' ti B phn Mt cfra.
- Tip cong dan: KhOng có cOng dan. Don thix: KhOng có don thu.
- B phn mt cura: Tip nhn và giái quy& 05 h so (Dt dai 4, Dàng
k kinh doanh 01). Các ho so dã giãi quyet dáng thai gian quy djnh. KhOng
có ho so' tOn dçng.
15. An ninh - Quic phông:
Quéc phOng tren dja bàn huyn n djnh, duy trI nghiem ch d trirc sn
sang chien dâu.
Trt tçr an toàn xã hi: Cp giy CMNID cho 12 trithng hçYp. Tip nhn
và lam thñ tçic cap biên sO, giây dang k xc cho 05 trirônghqp. To c1iác tuyên
truyên hru dng các quy djnh ye TTATGT yà nOng d con các tuyen thrèng
08 buOi. To chirc 24 ca tuan trá kiêm soát ket hcip tuan tra vU trang yj 144
lu'c)t can b chiên sT tham gia. Phát hin 01 trithng h9p vi phm, tm gift 01
luçyt giây t? xc ô tO. Pht tien 10 truOng hçp, np KBNN vâi so tiên
5 .770.000d.
III. Mt s nhim vii tr9ng tam tun 08/2019:
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1. Thixèng xuyên kirn tra theo döi tInh hInh dch bnh gia süc, gia crn
và tInh hInh xuông giông các loai cay hoa màu v1,r Dông Xuân 2018 - 2019
trên dia bàn huyn.
2. T chtrc L giao, n]an quail nãm 2019.
3. Báo cáo Kk qua Kê khai minh b.ch tài san, thu nhp 2018 cüa huyn
gri Thanh tra tinh.
4. Xây dimg K hoch quàn 1 Nhà ni.róc v cong tác hành ngh y,
dugc tu nhn trên dja bàn huyn.
5. Báo cáo kt qua thrc hin d an phát trin du ljch huyn Mirth Long
20 17-2020 và djnh huâng den nãm 2025.
6. Quy& dnh b nhim chc danh ngh nghip Mi voi giáo viên trng
tuyên kr thi thàng hang chirc danh nghê nghip giáo viên nàm 2018.
7. Báo cáo kt quáthirc hin chi s CCHC cp huyn 2018.
Trên day là kk qua thirc hin cOng tác tuàn 07/2019 và k hoach cong
tác tuân 08/2019 cüa UBND huyn Minh Long kInh báo cáo Huyn ur,
HDND biêt, theo dôi chi dao./.
No'i nhân:
- TT. Huyii üy;
- CT, các PCT;
- Các phông, ban;
- UBND các xä;
- VP: C, PCVP;
- Lu'u: VT.

