UY BAN NHAN DAN
HUYEN MINH LONG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
DEc 1p - Ti, do - Hnh phñc

Sô:g331UBND-KTTH

Minh Long, ngàyv2tháng 11 nám 2018

V/v trin khai th1rc hin Thông
báo kêt luân so 315/TB-IJBND
ngày 02/11/2018 cüa UBND
tinh Quãng Ngäi
KInh giri:
- Các co quan: Tài chInh - K ho.ch
Lao dng - Thuong birth và xã hi,
Dan tc, Nông nghip và PTNT huyên.
- Trrn Khuyên nông huyn;
- U ban nhân dan các xã.
Thirc hin Thông báo so 315/TB-UBNID ngày 0 2/11/2018 cüa U$i ban nhân
dan tinh Quàng Ngãi ye Kêt 1un cüa Phó Chü tch UBND tinh Phm Truèng Th9
ti buôi lam vic vó'i UBND huyn Minh Long dánh giá tInh hInh thu ngân sách
nhà nuó'c trên dja bàn; hott dng cüa Ban Di din Hi dông quân trj Ngân hang
ChInE sách xã hi huyn Mirth Long; vic triên khai thirc hin Chuo'ng trInh mic
tiêu quôc gia giàm nghèo và vic bô trI Nhân dan vào diem djnh canh, dnh Cu
Dông Tranh, thôn Mai Lãnh H, xã Long Mai, huyn Minh Long (co van ban kern
theo). Chñ tjch UBND huyn yêu câu:
1. Các phông, ban, dan v có lien quan trtrc thuc UBND huyn và UST ban
nhân dan các xã theo chtrc näng, nhirn vi dugc giao tham rnu'u UBNID huyn
triên khai thi.rc hin kiên chi do cüa dông chI Pharn TriRing Th9, Phó Chü tch
UBNID tinh tai Thông báo so 315/TB-UBND ngày 02/11/2018.
2. Di vó'i Dim DCDC Dng Tranh, thôn Mai LanE H, xã Long Mai: Giao
Phông Dan tc huyn chü trI, phôi hccp vói UBND xa Long Mai và các ngành lien
quan tham mini UBND huyn thirc hin.
Yêu cu Thà tru&ng các phOng, ban, dan vi trirc thuc UBND huyn và
UBND các xà khân tniang thrc hin./.
No'i n/ian:
- Nhu' trên;
- TT. HU, HDND;
- CT, các PCT;
- UVUBND huyn;
- Ngân hang C,SXH huyn;
- Chi cuc Thuê huyên;
-VP: C, PCVP;
- Lu'u VT.
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THÔNG BAO
Kt luãn cüa Phó Chü tjch TJBNIJ tinh PhniTrirô'ng Thç
tai buôi lam vic vó'i TJBND huyên Minh Long
dánh giá tlnh hInh thu
ngân sách nhà nithc trên dja bàn; hott dng cfla Ban Dti
din Hi dông
quãn tr Ngân hang ChInh sách xã hi huyn Minh Long;
vic triên khai
thtjc hin Chu'o'ng trinh miic tiêu quôc gia giãrn nghèo và vic bô trI
Nhân dan vão diem djnh canh, djnh cu' Bong Tranh, thôn
Mai Lãnh Ha,
xã Long Mai, huyên Mmli Long
Ngày 3 1/10/2018, tai tru s UBNID huyên MinE Long, Phó Chñ tch
UBND tinh Pharn Tru'ông Tho dã chi trI buôi lam vic vó'i UBND huyn
Minh Long danE giá tInh hInh thu ngân sách nhà nuóc trên da bàn; hoat ding
cüa Ban Dti din Hi diông quàn trj Ngân hang ChInh sách xà hi huyên
Minh Long; vic triên khai thirc hin Chuo'ng trInh mrc tiêu que gia giàm
nghèo và vic bô trI Nhân dan vào diem djnh canh, dinh c.r Dông Tranh, thôn
Mai Lãnh Ha, xã Long Mai. Tharn dir buôi lam vic có dai diên lãnh dao só
ngành: Ke hoch và Dâu tix, Lao dng - Thucing binh và Xã hôi, Ban Dan tc
tinh, Cue Thuê tinh, Ngân hang Chinh sách xà hi - chi nhánh Quâng Ngài;
dai din cáe Sec: Tài chInE, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Van phông
UBND tinh; dai din Thu'ôiig truc HDND huyn, lãnh dao UBND huyn
Mirth Long và các co quan, dcm vj eüa huyên MinE Long.
Sau khi nghe dai din lãnh dao UBNID huyn Minh Long báo cáo danE
giá tInE hInh thu ngân sách nha nuót trên dja bàn; hoat dng cüa Ban Dai
din Hi dong quàn trj Ngân hang Chinh sách xà hi huyên MinE Long; vic
triên khai thirc hin Chuo'ng trInh muc tiêu quôc gia giàm nghèo và vic bô trI
Nhân dan vào diem dinE canE, dinh Cu Dông Tranh, thOn Mai Lãn1TI H, xã
Long Mai; kiên tham gia phát biêu cüa các thânh viên tham d1r h9p, diông
chI Pham Tnrè'ng Thp, Phó Chü tjch UBNID tinE ket luan và chi dao nhii sau:
1. DanE giá cao vic UBND huyên Minh Long dã chun bj ni dung báo
cáo tucmg diôi day dü, ngàn gpn nhimg dA phàn ánE duçic nhmg ni dung
tr9ng tam phiic vi cho buôi lam vic; nhIn chung, trong thai gian qua Huyn
MinE Long dä to chü'c triên khai thuc hin các nhim vir ye: Thu ngân sách
nhà nuc trên dja bàn, hoat dng ciia Ban Dai din Hôi dông quãn trj Ngân
hang ChInE sách xà hi huyn MinE Long và trién khai thrc hin Chuang
trinh m11c tiêu quOc gia giâm nghèo khá toàn din, dat ket qua tOt.
2. V thu ngân sách nhà nró'c trén dja bàn huyn:
- Thu ngân sách nhà nuc trên dja bàn huyên nám 2018 dã duçc t chirc
trin khai thuc hiên khá tot, có khà näng vuit dir toán HDND huyn giao;
trong d, n1ithg khoàn thu tot nhu: Thu tai xã (dqt 200%
c4c toán), thu khác
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ngân sách huyn (dzt 100% dic toán), các khoàn thu tr dt (dgt 172% dy'
toán), thu phi, l phi (d4zt 100% dy' toán); vi vy, näm 2018 Huyn MinE
Long dam bào can dôi thu - chi ngân sách trên dja bàn.
Tuy nhiên, các khoàn thu ngân sách da phuoiig chua dông dêu nhu: Thu
ngoài quôc doanh là khoãn thu ló'n nhtmg chi dt khoàng 89% dr toán nàm;
thu 1 phi truóc b dt thâp (65,3% du tothi). VI vây, trong th6i gian den dê
ngh Huyn MinE Long tp trung rà soát, thirc hin các giãi pháp dé dam bào
thu dông dêu các sac thuê dã giao, trong do: Tang cuàng cong tác thanh tra,
kirn tra thuê, thrc hin các bin pháp thu hOi nçi thuê, thirc hin rà soát Va
thu thuê dOi vói hot dng kinh doanh djch v vn tãi trên da bàn huyn,
d tang thu ngân sách huyn.
- V xây drng dir toán thu ngân sách nhà nu'ó'c nàrn 2019: Trên ca s kt
qua tho 1un dr toán thu ngân sách nEà nu'O'c nãm 2019 vó'i Circ Time tinh và
SO' Tài chInh, kêt qua thu ngân sách nám 2018, Huyn Minh Long khân
truo'ng rà soát 1i các khoân thu dê xây dirng dir toán thu ngân sách nhà nu'ó'c
näm 2019 darn bào dung quy djnh và khà nàng thu trong nàrn 2019. Truè'ng
hop can thiêt thI khân tru'o'ng báo cáo giái trInh gui SO' Tài chInh, Cuc Thuê
tinh dê xern xét, trInh UBNL) tinh quyêt djnh.
3. V hoat dng cüa Ban Dai din Hôi dng quãn trj Ngân hành ChInh
sách xã h5i huyn:
- LJBND tinh ghi nEn vâ biu duang hoat dng cüa Ban Dai din Hi
dOng quán trj Ngân hang ChinE sách xã hi huyn Va PhOng giao djch huyn
Minh Long trong thO'i gian vü'a qua dã thirc hin khá tot, tong nguôn vOn den
cuOi tháng 9 näm 2018 dat hon 112 t dOng, không có du nçi xâu; UBND
huyn Mirth Long dã quan tarn ho tn 500 triu dOng tr ngân sách huyn die
cho vay giâi quyêt vic lam theo dung quy djnh; các Hi, doàn the cüa huyn
dià hoat dông tich cuc trong viêc van dông hôi viên vay vOn su dung co hiêu
qua nguOn vOn vay trong phát triên san xuât và thrc hin trà nçi theo quy djnh
nên diã không phát sinhnçi qua han.
- V d nghj b sung 3 t dng d cho vay h gia dinE san xut kinE
doanh tai vling khó khän và cho vay giài quyêt vic lam: Giao Ngân hang
ChInh sách xã hi - chi nhánh Quáng Ngãi khân truong rà soát, de xuât
TruO'ng ban dai din Hi dông quán trj Ngân hang ChInE sách xã hi tinE xern
xét, quyêt djnh bô sung cho Phông Giao dch cüa huyn d thirc hin.
4. V thc hiên Chuo'ng trInh mic tiêu quc gia giàm nghèo bn vüng
narn 2018:
Nãm 2018, Huyn Minh Long d. t chuc trin khai khá toàn din các d1r
an thuc Chuong trinh rn1rc tiêu quOc gia giãm nghèo ben vUng; dir kiên den
cuOi nam 2018, t' 1 h nghêo con khoàng 27,25% (giáin 5,54% so vó'i cuôi
nám 201 7); viêc triên khai thuc hiên các du an, cOng trinh dâu tu ca s ha
tang, ho tr phát trien san xuât khá chit che; các chinE sách dc thu cüa tinE
du'?c tO chuc th?c hin tuang di dng b; vic t chuc Hi nghj khen thu&ng
trong vic thrc hin ChinE sách h tro, biu duong, khen thu'mg di vi h
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gia dInh, thôn, xã, huyên thoát nghèo i yang rnin nii tinh Quáng Ngãi duçc
thrc hin kha tot, mang tInE tuyên truyên sâu rng trong Nbân dan; vic cap
giOng cay trông, vt nuoi dam bão chat luçmg; vI 4y, UBND tinE biêu dumg
và dánh giá cao nMng két qua dat duac cüa Huyn MinE Long trong thO'i
gian qua.
Y nhirn vu trong thi gian din: D ng UBND huyn Minh Long tip
tic tO chic triên khai thrc hiên dông b, toân din các nhirn v1, giãi pháp
trong ké hoach Chmng trInhmuc tiêu quOc gia giám nghèo ben vg giai
dioan 2016 - 2020, dê phân dâu só'rn dime Thu tuóng ChInh phii cOng nhn
huyên thoát nghèo; trong do tp trung vào các nhirn v11 sau:
- Thrc hin nghiêrn tue viêc râ soát, dianE giá kt qua h nghèo, h cn
nghèo, h thoát nghèo theo dung các tiêu chi vâ chi dao cia ChInh phü, B
Lao d5ng - Thuong binh vâ Xã hi, UBND tinh vâ hu'óng dn cüa các sO
ngãnh có lien quan; dông thôi, thuc hin phân loai hQ nghèo dê có giái pháp
tác dng chInh sách cho diing dOi tu'çrng, mang 'ai hiu qua h try dâu tu.
- Thc hin có hiu qua các biên pháp quán 1, báo trI các cong trInh
duçic dâu t'i.r tr Chuo'ng trInh nhàm phát huy hiêu qua dâu tu vâ s1r ding cong
trInh duo'c lâu dài.
Riêng di vó'i vic quán 1, khai thác các cOng trInh thuc ChuolTlg trInh
135-TI nàm 2015, yêu câu UBND huyn MinE Long nghiêm ti'jc th?c hin
theo dñng chi dao cüa UBND tinh tai Cong vAn so 6379/UBND-KT ngày
18/10/20 18.
- V thrc hiên h9p phn h try phát trin san xut, tao sinh k cho ngi
dan: Huyn can tp trung chi dao nghiêm tue vic cap giông cay trông, 4t
nuôi dam bAo chat lung, dung dôi tuyng, dung mña vi và thtrng xuyên tO
chuc kiêm tra, giám sat vic to chuc san xuât cüa Nhân dan dam bâo dat hiêu
qua; nén nghiên c1ru uu tiên h try nhüng giông cay trông cho ngrOi dan sü
dung dime nhiêu nAm, phu hyp vói diêu kin thô nhuOTig và dã sinE tmang tot
tai da phng nhir: Cay Ché, cay Cau và mt so loai cay An qua khác nharn
tao sinh kê lâu dâi cho Nhan dan; dôi vi trông cay Ché thI ngoài vic trông
cay Chè lay lá nhr hin nay, can nghiên ciru thI diem viêc trOng cay Chè lay
bup dê san xuât Trà. Trong viêc lira chon don vj cung cap giông cay trông, vt
nuôi, huyn can phái 1ra chon don vi có uy tin, có kinE nghim vâ nAng lrc
dam báo theo quy djnh, nhAm có nhüng giOng cay trông, vt nuôi dam bao
chat liryng, phic vi tot vic san xuât cua NEan dan.
D ngh ThrOng trrc 11DND huyn, Ban Thiing trrc TJy ban MTTQ
Vit Nam huyn thông qua các hoat dng cña t1rng co quan, quan tam to chuc
kiêm tra, giam sat hiu qua trong vic san xuat cüa Nhân dan sau khi nhn ho
try tr Chuong trInh.
- Huyên MinE Long nên xem xét té chuc oàn cOng tác cüa huyn d di
tham quan, h9c hOi kinh nghim trong vic trông, chAm sóe, thu hoach vA chê
biên eáe sAn phAm tr cay Ché tai the tinE nEu: Gia Lai, Lam DOng, Thai
Nguyen, Tuyên Quang, Yen Bái,
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- Mnh dn xiic tin, kêu goi và h tr' các doanh nghip du tu vào 11'nh
vie san xuât nông nghip trên dija bàn huyên, nhât là các doanh nghip trông
cay chuyên canh.

5. Di vol dim dinh canh, dinE cu Dng Tranh, thôn Mai Lãnh H, x
Long Mai:
- Yeu cu Ban Dan tc tinh lthn tnrong hoàn thin các thu tc theo quy
diinh die nghirn thu, bàn giao cong trInh cho UBND huyn MinE Long quàn
l, du'a vào si.r dçing chm nEat là ngày 10/11/2018.
- Sau khi tip nhn bàn giao Cong trInh tIi Ban Dan tc tinE, Huyn MinE
Long khân tru'o'ng thirc hin các thu tiic can thiêt nhu to chirc bOc thäm phân
lô, cap giây chirng nhn quyên si1r diing dt, ... h trçY di chuyên Nhân dan diên
lam nha 6' theo dung quy djnh, nhât là cáe hO dan song ô' vnhg có nguy co' st
1 miii.
- Di vó'i phn kinh phi h tr di chuyn nhà cua Nhân dan tr ch
cü
den diem dnh canh, djnh cu: Giao UBND huyên Minh Long rà soát, tong hop
day dü kinh phi thrc hin trong nàm 2018, gui So' Tâi chinh trInh TJBND tinh
xern xét, quyêt djnh theo diiing quy djnh.
- V viOc hoán di 06 lô dt a sang vj trI dt cong viên Va ngu'çYc li do
nguy co st 16' nñi ti v trI 06 lô dat a: Vê chfT truung, thông nhât nhu' dê xuât
cüa UBND huyn Minh Long; giao Ban Dan tOe tinh khân truo'ng lam vic ci
the vOl UBND huyên Minh Long die thông nEat giái pháp thire hin dam báo
On dinE cuôc song cua Nbân dan sau khi du'o'c bô trI ti diem djnh canh, djnE
cii' duoc lâu dài.
- V h trç' kinh phi d san üi du'ing dan sinh vào khu san xut cüa Nhân
dan thay cho du'rng dan sinh cu dã thi cOng lam diem djnh canE, djnh cu:
Giao UBND huyn Minh Long die xuât CJ the gui Ban Dan tOc tinE die chà trI,
phOi hçip vO'i CáC S: Kê hoach và Dâu tu, Tài chinE tham muu UBND tinh
xem xét, quyêt djnh.
Nay thông báo kin k& lun cüa Phó Chü tjch UBND tinh Phm
Tnthng Thp die CáC CO quan, dja phuoiig lien quan biêt, thirc hin./.
ATo'i izlzân:
- Thu'O'ng trirc TinE üy (b/cáo);
- Thuông trçrc HIDND tinh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tinh (b/cáo);
- Các SO': Tài chInh, Kê hoach và Dâu tu',
Nong nghip và Phát trien nông thôn,
Lao dng - Thrrong binh vâ X hi;
- Ban Dan toe tinh;
- Cue Thuê 'tinh;
- Ngan hang CSXH chi nhánh Quáng Ngai;
- ThirOngtrc Huyn ñy MinE Long;
- Ti Ongtrirc HDND huyn Minh Long;
- UBND huyn Minh Long;
- BTT UB MTTQ VN huyn MinE Long;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lu'u: VT, KT.dat653.
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