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CONG HOA xA 1101 cBiJ NGHIA \IT NAM
Dc Ip - Ti1r do - Htnh phñc

Minh Long, ngày 22 tháng 03 nàm 2019

BAO CÁO
Kt qua cM do thic hin cong tác tun 12 'ti' ngày 18 -22 /03/2 019)
và kê hojch tuân 13 cüa TJBND huyn
I. Cong tác cM do, diu hành ella UBND huyn:
1. Các hoit dng tr9ng tam dlla CT, PCT UBND huyn:

- T chfrc: Nghim thu cong trInh sira cha tu'àng rào truôflg Tiu h9c,
THCS Thanh An. Hi ngh tong kêt cong tác thi dua khen thu'Ong näm 2018.
Khai giáng ló'p truyên dy Cong chiêng ti huyn. Thông qua D an sp xp li
các tru'mg Mâm non, Tiêu h9c. To chác ngày chy Olympic.
- Tham dir: Hi ngh trirc báo qu 1/20 19 cüa HDND huyn. Ban di
din Ngân hang chInh sách xã hi tinh thông qua 1ct qua gim sat. K k& quy
chê phôi h9p giCta Ban dan 4n vâi UBND huyn.
-Lam vic: Ban dan tc HDND tinh v giárn sat cOng tác biu ducmg
khen thu'ông cong tác giãm nghèo trên da bàn huyn.

- Ban hành van ban: Trong tun, UBND huyn ban hành 62 van bàn,
trong do: Quyêt djnh dlla Chü tjch UBND huyn18, Quyêt djnh cüa UBND
huyn 02, Cong van 22, Báo cáo 11, Th trIrth 02 , thông báo 02
II. Kt qua thuyc hin trên mt s linh virc:
1. Nông nghip: Báo cáo: Kt qua thirc hin Chixang trinh b trI dan cix
theo Quyêt djnh so 1776/QD-Tg dllaThü tixthig ChInh phll trên dja bàn huyn;
TInh hInh thrc hin Dé an Tái cci câu ngành nông nghip trên da bàn huyn
Minh Long hr nàm 2015 den nay. Triên khai dông b các giái pháp cap bach
phOng, chOng bnh djch tà 1cm Châu Phi.

Hin nay, cay lüa trà s&m dang giai doan ngm sQa — ch.c xanh, lüa trà
chinh vi dang giai doin tr& Cay lüa sinh truO'ng phát triên bmnh thixông. Din
tich nhim sáu bnh trên cay lüa: Bnh khô van 3ha ('nhç 2ha, trung bInh lha,);
DOm nâu - nghçt r 5ha (nh 3ha, trung bInh 2ha), Bnh lem lép hat 2ha (nhç
1,5 ha. Trung bInh 0,5 ha)
Phân cOng can b k thu3t kim tra hithng dn các h thçrc hin mO hInh
nàm 2018. Triên khai h9p thOn lay nguyen v9ng, xét ch9n h thyc hin mO hInh
nàm 2019. Cp phát 4t tu, thué,c sat trüng dê thirc hin kê hoach tiêu dc khir
tràng môi truông dcit 1 nàm 2019.
2. Tài nguyen - MOi trirô'ng: Phê duyt D%r toán chi phi ip K hoach
bão v môi tri.rông cong trInh: Dung b hu song Phithc Giang. Quyêt djnh thu
hôi 06 giây ching nhn quyên s1r diing dat cüa h Ong Dinh Van Thành và bà
Dinh Thj Be. Thông báo thu hôi dat cong trinh Tnthng mâu giáo Long Hip.
Bàn giao dat trén thrc dja cho 07 h gia dInh, cá nhân tai khu dan cu tp trung
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Ha Lit. KMm tra 19 h sa däng k cp gi.y cháng nhn quyn s1r dAt ti xa
Long Mai. Xác djnh giá dat ci the dê tInh tiên bôi thung cong trinh: Kênh
thoát ift h. luu Suôi Dông Vông và cong chào huyn Minh Long.
Chi do t chóc cac hot dng lnthng üng ngàyNuó'c Th giâi. Thng
nhât bôi thithng bang dat cho 04 h có dat & bi. thu hôi thuc cong trInh: H
thông via he, cay xanh, din chiêu sang và h thông thoát nuóc các tuyên duèng
trung tam xã Long Hip và cong trInh Duô'ng b hfiu Song Phuc Giang. Báo
cáo: Kêt qua thirc hin kiên kiên nghi cña ông Dinh Van Tiên; Thâm djnh di
an thñy din San Linh.
3. Xây dirng co s& h tang - giao thông: Trin khai so kt 05 närn thic
hin Nghi. quyêt so 09/NQ-HDND ngày 29/4/20 14 cüa HDND tinh. Báo cáo
nghim thu kêt qua thirc hin d1r an" Quãn 1 và phát triên nhän hiu chtrng
nhân chè Minh Long". Cap cam cho trâu nghé thuc dçr an Trâu. Theo dôi tiên
d xay dçrng Nlaà 167 và xây di.rng chuOng trâu theo dtr an.
4. Tài chInh - Kê hoch: Nhp dii toán kinh phi cho các danvj. Báo cáo
ket quàthc hin các chinh sách an sinh xa hi hr 11am 2018 tth ye trithc. EDôi
chiêu so 1iu kinh phI, chinh sách dat trông lüa giai don 2013-2018, nhu can s1r
dting so du kinh phi nàm 2017, nãm 2018; Tinh hInh quàn 1, sir dyng, thanh
toán, quyêt toán von dâu tu' cOng giai don 2016 — 2018 và tmnh hmnh nq d9ng
xay dirng c bàn dôi vâi phân ngân sách cap huyn den 3 1/12/2018. Xây dmg
ni dung kê hoch thrc hin Nghj quyêt so 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 cüa
ChInh phü.
Quy& toán 02 cong trInh tiu h9c Thanh An và Long Scm. Phê duyt
quyêt toán dçr an hoàn thành cOng trInh Trumg tiêu h9c Long Hip. Quyêt djnh
giao 1i kê hoach von dau lii phát triên chrnmg trinh miic tiêu Quôc gia giàm
nghèo nam 2019.
5. ChInh sách xã hi - an sinh: Huâng dn thirc hin cong tác tré em
nàm 2019. Triên khai thirc hin Thông tu so 01/2019/TT-BLDTBXH ngày
02/01/2019, ye vic xác di.nh müc d khuyêt tat. Diêu chinh tang giàm dôi tuqng
bào hiêm y tê.
6. Dan tc: D nghj thm djnh chinh sách danh sách h thoát nghèo dng
thi thoát cn nghèo giai don 2017-2018 d nhn h trg biêu duang, khen
thix&ng nam 2019. Chuân bi ni dung báo cáo chinh trj phçic vi cong tác Dai hi
di biêu DTTS lan thtr 3 nam 2019. Cu can b tham gia Ban clii dto thic hin
Dê an "Giàm thieu tInh trng tao hon và hon nhân cn huyêt thông trong yang
dông bào DTTS tren di.a bàn tinh Quàng Ngäi nam 2016-2020".
7. Giáo diic - Dào to: T chuc Ngày hQi Doàn viên và trin khai dim
Ghwoig trInh Rèn luyn Di viên nam hc 2018-2019. Chuan bi. các diêu kiên
de tham gia Hi thi giói thiu sách cap tinh bc THCS nhan Ngày Sách Vit
Narn. Dci thi giáo viên dy giói cap tinh b.c THCS (mon Sinh hQc, 01 giáo
viên). Báo cáo: Thirc trng giáo dye mâm non trên di.a bàn huyn; Nhu can mua
sam bô sung trang thiêt lii., do dng nha , nhà bêp cho các trithng PTDTBT,
truà'ng phô thông có h9c sinh ban trü. Tong kt Hi thi giáo viên dy giói cap
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huyn bc rnm non, kêt qua có 02 giài nhI, 05 giãi ba, 05 giài khuyk khIch
trên tong so 14 thI sinh dir thi. Hi thi Viét chIi' thng — Rèn chii' &'p cã.p huyn,
h9c sinh Co 26 giài nhât, 59 giâi nhI, 67 giài ba; 33 giài khuyên khIch; giáo viên:
04 giài nhât, 08 giài nhI, 19 giái ba, 05 giài khuyên khIch.
Hot dng ciia Trung tm giáo diic nghê nghip GDTX: Duy tn n
nêp d.y và h9c. Th1rQ hin tot cong tác chü nhim, giáo viên ch nhim luôn sao
sat vái h9c viên, theo dôi h9c viên den lop, tránh vic h9c gig. gao, bö hoc.
8. Y t: Thành 1p Doàn kMm tra lien ngành v cong tác hành ngh y,
diicic tu' nhân, kinh doanh dugc phâm, m51 phâm và thcrc phâm chóc nàng trên
dja bàn huyn nàm 2019. Tuân qua các djch bnh nguy hiêm ngixM không xày
ra. Trung tam ytê huyn d:ã khám chia bnh cho 146 luçit bnh nhân.
9. Dài TTPLTH: Dã phát thanh trong huyn 07 chuo'ng trInh phát song
song báng02 tiëng Kinh và Hre). Phát sonh FM 63 gi. Tiep phát truyên hmnh
133 gii. To chirc 3 buôi chiêu phim vâi 600 1u9t ngui den xem.
10. Van hóa thông tin: T chirc: L ngh nhân truyn dy cng chiêng;
Ngày chy olympic vi strc khOe toân dan. Báo cáo tInh hInh quán l sü dtmg,
hin trng trang thiêt b theo Dir an "Nâng cao khá nng sir d1ing may tInh và
truy c.p internet cOng cong ti Vit Nam". Tuyên truyên k nim 44 näm ngày
giài phóng tinh Quàng Ngi (2 4/3/1975-2 4/3/2019)
11. Ni viii: Kin toàn Ban chi do: Phong trào thi dfla nông dan san xuât,
kinh doanh giOi; Thçrc hin Quyêt dnh so 81/2014/QD-TTg ngày 31/12/2014
ciXa Thu tung ChInh phü; Tong diêu tra dan sO và nhà huyn Minh Long nàrn
2019. Dàng k danh sách can bO, cOng chirc và nhftng ngithi hoat dng không
chuyên trách cap xâ tham gia các lop bôi duôiig, theo Quyêt djnh so 124/QDTTg và tham gia lop bôi duô'ng lãnh d.o, quàn 1 cap huyn nm 2019. Chuyên
xp ngch, bc luang cho 02 can b thuOc UBND x. Long Hip. Báo cáo: Tong
ket cOng tác thi dua khen thuO'ng nãm 2018, phuoiig huOng, nbim vi näm
2019; Thc hin quy chê dan chCi 0 co' sO qu I, nhirn vii qu II nãm 2019
12. Thanh tra: Tnin khai thanh tra trách nhim thu truOng trong vic
thirc hin các quy djnh cüa pháp lust ye tiêp cOng dan; giài quyêt khiêu ni, to
cáo và phOng, chOng tham nhng nàm 2017, nárn 2018 ti phOng Kinh tê - H?.
tang và phOng Tài chInh — Kê ho?.ch huyn.
Báo cáo: COng tác dan 4n, Ni chInh Qu 1/2019 v cOng tác thanh tra;
tiêp cOng dan, giài quyêt do'n thu khiêu ni, tO cáo và phOng, chOng tham nhüng.
13. Tir pháp: Kin toàn Hi dng phi hgp ph bin giáo dic pháp lut.
Dê nghi. cOng nhn và min nhim báo cáo viên pháp 1ut.Trong tuân d1 chng
thrc du'gc 16 vic, l phI thu duqc 42.000 dông.
14. An ninh - Qu6c phOng:
Quc phOng trên dja bàn huyn n djnh, duy tn nghiêm ch d tnirc sn
sang chin d.u.
Trt t1r an toàn xä hi: Xáy ra 01 vii tai nn giao thOng, lam bi thuo'ng 01
nguOi.
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Quân 1 hành chInh Nhà nrnc v an ninh, t4t tçr: T chóc 05 bui tuyên
truyên các quy dinh ye tr.t ti an toàn giao thông; tuân tra kiêm soát 20 Ca, phát
hin 04 truèiig h9p vi phrn, pht tiên 04 trirèiag hcip, np vào icho bc Nhà
nuóc 1.950.000 d; Däng k xe 20 truè'ng hçip. Tiêp nhn và lam thu tçic cap
chü'ng minh nhân dan 156 truè'ng hcp.
III. Mt s nhim vii trçng tam tun 13 /20 19:
1.Kim tra theo döi tInh hInh sâu bênh trên cay lüa và tInh hInh djch bnh
gia sue, gia cam trên da bàn huyn. Triên khai : Kiêm tra, rà soát, dánh giá tinh
hInh st Ri b song; Thirc hin các Thông tu so 17/201 8/TT-BNNPYNT và
38/2018/TT-BNNPTNT cüa B truthng B nOng nghip và Phát triên nông thôn
ye quán 1 An toàn thc phâm thuc 11'nh vic nOng nghip; Quàn 1 giông cay
trông lam nghip chinh.
Hu'âng dn các h phát d9n thirc bI, lam cô, vun góc mô hInh cay chè, cay
quê, cay an qua, cay sâu riêng; chain sóc, nuôi duông bô, de và bô sung them
thcrc an xanh. H9p thôn xét ch9n h thirc hin mô hInh näm 2019. Giám sat vic
thrc hin tiêu dc khü triing tai các xã. Diêu tra djnh ks', diêu tra tuyên, diêu tra
ho sung trên cay trông, din tich nhiêm sâu bnh, chuOt hi 1áa vii dông xuân
2018-2019. Dánh giá nang xuât san luçing cay lüa và cay hoa màu.
2. Thu hôi d.t cüa h gia dinh, cá nhân khi có ha sci. Tip tçic tip nhn và
giài quyêt ho sci theo cci chê 1 c'ãa.
3. Báo cáo: Quyt toán van du tix xây dimg cci bàn nàm 2018 thuc
nguOn von NSNN hang näm; Mt so ni dung lien quan ye thành t1r 30 nàm tái
1p tinh Quàng Ngai; Tmnh hlnh thirc hin von dau hr chuang trInh mlic tiêu
Quôc gia giám nghèo 2016-2018. Xét duyt, thâm djnh quyêt toán nm 2018
các dan vj. Thârn tra so 1iu quyet toán dir an hoàn thành cong trinh xây dmg
02 phông h9c diem Yen Ngira.
4. TAng cuông cOng tác quàn 1 Nhà nuóc v an toàn thçrc phm. Kim
tra, giám sat cong tác khám chtta bnh tren dja bàn huyn.
5. T chc HOi thi Be khóe tay — Be nhanh trI cp huyn b.c m.m non.
Thành 1p doàn tham dv Hi thi viêt ch dung- rèn ch dçp cap tinh bc tiêu
h9c dành cho h9c sinh và giáo vien.
6. DOn dac Trung tam Giáo dic ngh nghip — giáo diic thuè'ng xuyen
huyn triên khai thirc hin nghiem tñc các hen nghj trong Kt lun thanh tra.
xay dmg Dir thào Kt lun thanh tra tai phông Giáo dic — Dào tao huyn.
7. Kim tra cong tác ban hành vAn bàn quy pham pháp lut cUa HDND và
UBND; Cong tác dAng k, quãn l h tjch và chthig thvc tai xä Long MOn.
8. Chun bj ni dung tp hun cong tác ton giáo nAm 2019.
9. Rà soát, bô sung, d xu.t süa dai danh milc bI mt Nhà nuc dot tuyt
mat, tot in.t. Chi dao vic tAng cu&ng thvc hin Nghj djnh 36/2009/ND — CP
ngày 15 tháng 4 nArn 2009 ye quãn l, sir ding pháo. Phát dQng phong trào toàn
dan bào v an ninh tO quOc tai xa Long mOn.
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Trén dây là kt qua thçrc hin Cong tác tun 12 và k hoch cOng tác tun
13 ciXa UBND huyn Minh Long kInh báo cáo Huyn ur, BDND biêt, theo dôi
cM dao./.
TL. CHU TICH
Ncri nh/In:
KT. CHANH VAN PHONG
- TT. Huyn üy, HDND;
PRONG
- CT, các PCT;
- Các phèng, ban;
- UBND các x;
- VP: C, PCVP;
- Lu'u: VT.
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