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Dc 1p - Tk1' do - Hnh phIc
Mmli Long, ngàv 2 rháng 12 nàm 2018

BAO CÁO
Tong kt 10 nm thrc hin Quyt djnh so 221 -QDITW C:I Ban Bi thur
Trung u'o'ng Bang khóa X ye ban hãnh Quy chê phôi hyp gia
Ban Tuyên giáo các cap vri co' quan qtthn I nhà ntróe ciung cap
trong vic triên khai kê hoch phát triên kinh tê - ã hi.
giãi quyêt các van dê bürc xüc cüa Nhãn dan
I. Bàc diem tInh hlnh
Minh Long là huyên mien nài närn ye phIa Tây tinli Ouâng Ngài, là
mt trong 62 huyn nghèo cüa Ca nuó'c, toàn huyên cô 5 do' vi, hành chinh
cap xã, dêu là xa v11ng cao cüa tinh, vó'i 43 thôn. Huyn MiniT Long cô tong
diên tIch tir nhiên là 23.721,821ha. Toàn huyn co 05 do'n vi, hành chInh cap
xã, có 43 thôn, vó'i dan so khoàng 18.700 ngu'ô, là dia bàn cu trà cüa hai cong
dOng cu dan thuc 02, dan tc Kinh và H're. Trong do, dan tc H're chiem
khoàng 76,64% dan sO. Huyn Co mt vi, trI dja I tu&ng dOi thun lçi nhur:
CáCh xã Ba Diên - huyn Ba To' 12 krn; each xã So'n Ki - huyn Sort Ha 18
km. Minh Long con nàm trén tr11C nôi lien cac xä phIa Bäc Ba To' - Nghia
Hành - Thành phô Quãng Ngài. Vói vi, trI nay cho phép Minh Long giao iu'u
kinh tê, van boa, hang hóa dC dàng, nhanh chong so vó'i cac huyn mien nüi
khác cüa tinh Quàng Ngãi, dông thô'i vi, trI ày là diCu kin thun lçii cho
TJBND huyên Minh Long trong vic quán 1 diêu hành ye hot dng cüa
huyn trong phát triên kinhtê - xã hi.
Ciing vi sir phát triên kinh tC - xã hi, vic giâi quyCt các van dê biirc
xàc càa Nhan dan luOn duç'c cac cap, cac ngàrh quan tam chà trcng. Dôi
thoai vO'i nhân dan là phuro'ng pháp rat hiu qua dê gân dan, sat dan, thâu hiêu
Nhân dan, tü do giài quyêt thâu dáo nhtrng van dC phát sinh trong thirc t C:UQC
song. Quan trpng ho'n, nhthig van dê nguè'i dan quan tarn, bàc xàc SC duçic
bàn thào, giâi quyCt, qua dO lông tin vào CaC cap chmh quyCn dugc cun,g cO
vü'ng chäc.
II. Cong tác lãnh do, clii do, to chfrc thy'c hin Quyêt djnh 221
QB/TW.
Thirc hin Cong van s 703 -CV/HU ngày 16/9/2013 cüa Huyn ày
Minh Long ye triCn khai thrc hin QuyCt di,nh sO 221 ngày 27/4/2009 cüa Ban
BI thu, khóa X Ban hành Quy Che phoi hqp giü'a Ban TuyCn giáo các ap vó'i
co' quan quán 1 nhà nuó'c càng cap trong vic triCn khai kC hcch phát trien
kinI te - xã hôi, giái quyet các vn dê btrc xàc cüa Nhân dan. Theo dO, TJBND
huyn dã k ket vOi Ban Tuyên giáo Huyn ày ti Chu'o'ng trinh sO 01/CTPHBTGHU-UBND ngày 28/10/2013 ye phOi hp'p triCn khai IcC iToch phát triên
kinh t - xã hôi, giâi quyt các van d bàc x.üc cüa Nhân dan trên dja bàn
huyn. Ben canh do, LJBND huyn dã tuyCn truyCn, vn dng can b, dàng
vien và Nhan dan chp hành t& các chü tru'o'ng, durng iOi cüa Dàng Va chñih
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sách, pháp 1ut cüa Nhà nuic. Trin khai thrc hin các phong rào thi dua yêU
nu'ó'c gán vci nhirn vii chInh trj cüa huyn Va nàm bat kjp thi tInh hInh tu
tu'ng, du Iun xà hi cüa các tang lop Nhân dan.
III. Kêt qua:
1. Cong tác phôi hçrp chi do, hiró'ng dan tuyên truyên cc nhim
vi phát triên kinh tê - xã hi, näm bat tInh hmnh du' luin xã hi, tham
mu'u giñp cap üy và trl!c tiêp tham gia các van dê bü'c xüc cüa Nhiân diin.
Vic chi do phi hgp gia Uy ban nhân dan huyn vO'i Ban Tuyên
giáo và các co' quan quân 1 nhà nuó'c dä to chuyên biên mnli trong to chiLrc
thuc hiên cac nhiêrn vu cua dia phuong Vai tro quar' 1ong cua côrtg tac tu
tuOlig dôi vó'i vic phát triên kinh tê-xã hi, nhât là van dê riaii bat du' lun xã
lii và djnh hu'óng tu' tung trong viêc triên ldiai kê hoach piiàt trien kinh tê,
xã hôi và giài quyêt nhQ'ng van dê biirc xic cña Nhân dan, d gop phân hoàn
thành tot nhirn vi chinh trj cüng nhu' nhim v chuyên mOn cia các co quari,
do'n vi.
Phôi hpp vci Ban Tuyên giáo và các ngàn1 lien quan trong cOng tác
tuyêntruyên giáo dic nâng cao tinh than cành giác, phát huy trách nhirn cña
các cap, các ngành, các tang lop Nhân dan trong cOng tao dàu tranh phOng,
chông ti phrn, t nin xã hi; tto thirc tham gia phong tràc• len an, to giác
ti phrn cho mi cong dan. Qua do, Nhân dan dã cung cap nhiêu ngun tin
có giá trt lien quan den tinh hInh ANTT dé triCn khai thrc hin cô hiu qua
cOng tác phông ngra, dâu tranh vi các hành vi vi phtm pháp 1ut.
VIvây,trong nhffig närn qua, dà to duc sr dOng thun cña các cp
üy, chInh quyên và nhân dan trong phát triên kinh te - xâ hi, an ninh q.uôc
phông, xay dirng h thông chInhtr trong sach, vü'ng mnh. Co cau kinh tê
chuyCn djch di.iing hu'ó'ng, hâu bet các ngành tang tru&ng On dinh. Chuong
trinh mi.ic tiêu Quôc gia ye xây dirng nông thôn rnO'i dup'c tIc hin và dt két
qua quan tr9ng. Các co sO' giáo dye, y tê, van hoá, the dye the thao dup'c tp
trung dâu tu nang cap vO'i chat 1ix9'ng hot dng ngày câng dup'c nâng len, dáp
i'ng tOt hon nhu cau cña Nhan dan. An ninh chInh trj, trt t' an toàn. xà hi
tiên dia ban huyên duoc giü vüng, On dinh khOng dê '-i1n1; tha1ih tOi phain co
tO chtrc, kiêrn chê ldiOng dê xãy ra các v1i viêc, ti diem gy biic xOc d'n trong
Nhân dan.
Mt so kêt qua diên hInh:
- Phát triên nông, lam nghip gãn vOl xây dung nOng thOn mó'i và bâo
ye mOi truOng là nhirn vi cña cã h thông chInh tn, Va toàn x hi, truO'c bet
phâi khoi dy tinh than thi dna yêu nuO'c, ti' ii'c tir cuOg vuun len cüa c ác
tang lop nhân dan, trong do nOng dan dóng vai trô quan tr9ng trong tiên tririh
phát tniên kinh tê nOng, lam nghiêp
+ \T trOng trpt (bin/i qudli trong 10 nàm,) san iu'pg lüa dt 6237,6
tan/nam, san luqng ml dat 16.406,8 tân/nãm.
+ Vê chän nuOi "blnh quán trong 10 nàm): dan 1p'ii tang 3860,2
con/nàrn; dan trâu tang 2456,1 conlnam; dan bO tang 1824A con/nm; gia
cam tang 26999,4 con/näm.
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± Vê thüy san: Do diêu kiên dja hlnh không thun 19'i cho vic phát
triên thüy san. bàn huyn có 20,6 ha rnt nuâc ao h& tang 0,5 ha so närn
2009 (20,5 ha), hang närn dugc nông dan dâu tu nuôi cáo ioi cá truyên thng
và rnt so giOng rnó'i có giá tr kinh tê cao, chü yêu cái thin büa an hang
ngày, nT19t phân trO thành hang hóa.
+ Diên tIch rfrng phOng ho tang 4.92ha/nam; hang nàiri khai thác \Ta
trOng rnO'i tr 700 - 900 ha keo.
- Các thiêt chê van hóa du'Gc xây dirng dê duy trI và phát triên. Den nay
toàn huyOn dã có 43/43 thôn có nhà sinh hoat cong dOng thOn du'gc xây drng
qua cáo närn ('dgt chi tiêu dé ra 100% so thOn cO nhà van hOa). có 02 nhâ van
boa thOn dat chuân; có 03 nhà van hóa xà (Nhà van bOa xã Thanh An dat
chuân nOng thOn mó'i); Nhà thi dâu the thao cap huyn dã th cOng xy dçrng
và du'a vào hoat dng tháng 2/20 17. Xây dirng Nh Van bOa Thiêu nhi, COng
viên cay xanh và chuân bi, cáo buO'c dâu tu dCxây dirng Tuccng dãi Chin
thãng Minh Long. Khu du 1i,ch sinh thai Thác Tràng - DOng Can thu hat dupc
nhiêu du khách tham quan. Day là co' sO' tao diêu kin thun 1çi cho hoat dng
Van hóa, The dic - The thao cüa huyn phát triên,
- Các cong trInh xay dixng co' bàn nhu': Ha tang dO thj: tuyCn duO'ng
Trung tarn te - Ngà 3 ông Tiên, các tuyên du'ng ni b trurig tarn huyn ly.
DuO'ng be tOng GTNT theo ca chê h tr 1 00% xi màng cüa dnh. Xây dung
cáo khu dan Cu mó'i: Khu dan cu San vn dng trung tarn huyn Minh Long,
Tlc hiên Quy hoach chi tiêt t 1 1/500 khu trung tarn dO thi, Minh Long. Ha
tang cOng nghip: Dir an Quãn 1 và phát triên chng nhn Chè Mirth Long,
Dii an Ifng ding k thut nuôi trâu cái tiên dé nâng cao thu nhp cho dOng
bào dan tOe H're, nhà may chê biên lam san xuât khâu Gia Baa. Ha tang Thüy
Ioi và img pho biên dôi khI hu: Cài tao mOi tnrng khu dan cu DOng
Nguyen. Ha tang din: Bàn giao Iu'i din ha áp nOng thOn cho Cong ty Din
hjc Quáng Ngãi.
- Cáo van bàn triên khai thrc hin theo Nghi. quyêt cüa Dàng b: tiêp
tue thuc hiOn có hiu qua Két 1un so 18-KL/TU ngày 19/4/2016 cüa Hi nghi,
Tinh fry lan thfr 3, khóa XIX v day rnçtnh phát trién cOng nghip giai don
2016 - 2020; Kt 1un s 18-KL/TU ngãy 19/4/20 16 cfra Hi nghi, Tinh fry lan
thfr 3, khóa XIX ye day rnanh phát trién cOng nghip giai doçn 2016- 2020;
Ket 1un sO 3 1-KL/TU ngày 27/4/2016 cfra Tinh fry khóa XIX ye day rnçmh
phát trién kinh té - xà hi giOrn nghèo ben vig 6' 6 huyn mien mi giai doçin
2016 — 2020; Nghi, quyêt Trung uog 5, khóa XII; Nghi, quyCt sO 01-NQ/HU
ngày 22/12/2017 cfra Huyn fry ye phát triénnOng, lam nghip gàn vó'i xáy
dzrng hOng thOn m&i và báo v mOi trzthng ben vth'ig, giai doçin 2017 - 2020
và djnli hu'O'ng den nàm 2025; Nghj quyêt sO 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 cfra
Tinh fry v du tu' phát trién ké't cá'u hi tang, nhát là hz tang giao thOng, hg
tang dO th/; Nghi. quyêt s 03-NQ/TU ngàyl9/10/2016 cfra Hi nghi, Tinh üy
1n thU' 5 khOa XIX v xãy c4rng và phát trién van hóa, con ngzthi Quang Ngãi
dáp thi.g yêu cáu dOi mO'i, hç5i nhp và phát triên ben vzmg; Nghi, quyet so 04NQ/TU ngày 19/10/2016 cfra Tinh fry ye phát triên du ljch; Nghj quyêt sO 18NQ/TW ngày 25/10/20 17 cfra Ban Chap hành Trung u'o'ng Dãng và K ho?ch
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s 125-KH!TU ngày 05/4/2018 cña Tinh üy Quãng Ngài, Kê hoch cüa
Huyn üy ye t1c hin Ngh quyêt I 8-NQ/TW ngày 25/i 0/2017 cüa Ban
Chap hânh Trung uorig Dâng khóa XII "Môt so vOn é tiép tuc dOi mO'i, sOp
sep tO chvc b mOy cOa li thông chInh trf tin/i gQn, hoat dO cg h/eu Iuc, hiéu
quO ", Ngh quyêt so 19-NQ/TW ngãy 25/10/2017 cüa Ban Chap hânh Trung
u'o'ng khóa XII ye "tiép t1c dOi mO'i li thông t0 cJvOc vO quch 1)5, nOng coo
chOt luQ'ng vO hiu qua hot dng ci/ta cOc dun v/ sc nghip cOng 1p "; Nghi.
quyétsO 20-NQ/TW ngây 25/10/2017 cüa Ban Chap hành Thung uog khóa
XII ye "TOng cu'Olig cOng tOc, bOo v, chOin sOc và nOng coo sOc khOe nhOn
dOn trong tIn/i hinh mó'i; Nghi. quyCt sO 21-NQ/TW ngây 25/10/2017 ye
'Cong tac dOn so t/ ong tinh hznh mm", Nghi quy êt 1-13i ngl i Trung u oiig 7
(khoa XII) ye cac nO! dung Nghi quyêt sO 26 C TO2 o 'ng L d mg d07 llgO
cOn b cOc cOp, nhOt là cOp cu/en itcQ'c dO phOw chOr. nOnc hue vO rn,
ugang tOm nhim vz.i"; Nghj quyCt so 27 ye 'COI cOch chin/i sOc/i tiCo inong
dOi vó'i cOn bó, cOng chic, v/en chOc, lcc lu'Qlig vi tralig vO igu''i lao dçn.g
trong doanh nghip"; Nghj quyCt sO 28-NQ/TW ye 'COI cOch chIn/i sOc/i bOo
hidm xO hói
2. Vic cung cp cho Ban Tuyên giáo nhthig ni dung chmnh eác dr
an, dêán có tác dng trrc tiêp den tir ttthng, dOi song cfla Ong dão Nh n
dan dê Ban Tuyên giáo chi do, djnh hu'rng tuyên truyêm. Vic th cha'c
hQp báo dê thông báo tmnh hlnh chü triro'ng, bin pháp....
MOi quan h phOi hçp gia Ban TuyCn giáo Huyn üy vO JBND huyn
vói các ban ngành ngây càng chat chC, hiu qua. COng tác tuyCn truyCri, dinh
huàng du 1un ngày càng duqc nâng cao, to sir dOng thun cao cña can b
dãng vien và Nhân dan trong thirc hin các chO trtto'ng, Chlflh sch cüa Dãng,
Nba nuóc ye phát trien kinh tê xä hi ciia dja phuong.
co so quy che phOi hpp gifla hai ben, thai gian qua, UBND huyn
d chO dng cung cap thông tin cho Ban TuyCn giáo thông qua các cuc hi
nghi, giao ban, van ban de phOi hgp tuyên truyCn, qua dO gOp nhân giái quyet
Rip thO'i, cO hiu qua các van dC ma du 1un quan tarn. Cung cap nhiThag rii
dung chInh cña nhiêrn vu, cOng trinh, dr an cO ánh hudng trtc tiCp den dO'i
sOng cña Nhan dan dC Ban Tuyen giáo biet và có dinh hu'Og tuyCn truyen.
UBND huyn chi dao các ban ngành lam tot cOng tao phôi hçrp, trien
khai kC hoch phát trien kinh te xã hi, giâi quyCt các van de bc xüc cüa
Nhan dan theo nhiêrn vu cOng tác tr9ng tarn hang nàm cüa LJBND huyn.
Nhiêu ni dung phOi hçip dã du9c trien khai thrc hin nhu nhOi h9p tuyên
truyCn chInh sách bâo hiern y tC; cOng tác x hôi boa trong xây dimg nOng
thOn mdi, yic thrc hin các chuong trInh phO cp giáo diic...
3. Cong tác
xut, chü trwong, giãi pháp, kê hich cong tác titr
tu'&ng trong qua trinh triên khai cäc dtj an, dê an thuc cäc llnh virc
phü'c tap, nhy cam, du'qc dir 1un quan tam.
DOi vó'i cOng tác nay, UBND huyn luôn triCn khai th1ro hin cOng khai
rninh bach, rO rang. LuOn barn sat thirc tin cüa dd'i sOng xã 1iii, huóTlg ye co
si, huóiig tdi tü'ng dOi tu'çrng ci the gãn ydi các sir kin và nhim v1i chInh trj
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cüa dja phuoig, doi vi... Phi hçp vi Ban Tuyên giáo to chi'c thàm dO du'
iUfl xã hi ye nhU'ng van dénhy cam.
Coi trpng cOng tác dôi thoi tr1rc tiêp và giãi quyCt nhemg vn d birc
xiiic cüa Nhân dan trên dja bàn nhât là nhing chC d chInh sách lien quan den
cOng tác thu hOi dat; bôi thumg, hO trç và giài phóng mt bang. DC xuât vó'i
cap ày, chInh quyCn các giài pháp giài quyCt các Van dê b'rc xüc, to sr dOng
thun trong Dàng và trong xã hi.
4. Kêt qua cong tác phôi hçrp tuyên truyên, gáo dc pháp 1wt lien
quan den khiêu ni, to cap, quyên va nghia vi cila cong dan; troinLg xây
diyng, phát hin Va nhân rng nhân to m&i, diên hInh tiên tiCn.
UBND huyn dä tp trung chi do vic to chirc quán trit và tuyên
truyCn ChInh sách, pháp 1ut cüa Dàng và Nhà nuó'c den nguO'i dan trên da
bàn huyên, trpng tarn là pháp 1ut ye tiêp cong dan, khiCu ni. tO cáo, dat dai.
Quán trit và chi dao thirc hiên có hiu qua Chi thj so 35-CT/lW ngày
26/5/20 14 cüa Bô ChInh tn v tang cu'O'ng sr iãnh do cüa Dàng trong cong
tác tip dan, giâi quyt khiu nai, t cáo (va Chuo'ng trInh sO 52-CTr/TU ngày
16/9/2014 cüa Ban ThuO'ng vi Tinh ày ye thirc hin Chi thj sO 35; KC hoich
so 110-KHIHLJ ngày 15/4/20 14 cña Ban Thu'ô'ng vi Huyn iy ye thirc hin
Chu'o'ng trinh so 52, Chi thi so 35. Nh 4y, cong tác tiêp cong dan, giái quyCt
do thu khiCu ni to cáo dã duQc thirc hin dung quy dnh pháp luQt, cong
khai, rninh bach, kip thi giài thich, trá 1i thäc mac cüa cong dan.
IV. Dánh giá chung
1.11udiêm
- Nhin chung, trong thi gian qua cong tác phôi hpp vi Ban TuyCn
giáo Huyn ày trong vic triên khai thçrc hin QuyCt djr1h sO 22.1 ngày
27/4/2009 cüa Ban BI thu, khóa X luôn duc chü tr9ng, kjp thai.
- Cong tác phôi h9p giài quyet nhü'ng kiên nghj trongNhân dan cüng
nhu' cong tác tuyCn truyCn cüa các co' quan, doii v ducc chuyCn biCn tich crc,
barn sat vào nhirn vi1 phát triCn kinh te - xã hi cüa huyn.
- Kjp th?i cung cap thông tin trCn các linh virc, nãng cao nhn thi1rc ye
chü truo'ng dung 101 chinh sách cüa Dãng và pháp lut càa Nhà nuàc, càng
cô niCrn tin trong Nhàn dan.
2. Nhü'ng hn chê, khó khàn
- Cong tác phi hop, tuyen truyn vn dng Nhân dan lien quan den
cOng tác bOi thung cña mt sO co quan, ban, ngành càa xà dOi lüc chu'a dOng
b, thiCu tinh quyCt 1it và chua nàm bat ducic các quy dnh càa Nhà nu'ó'c.
- Vic phôi hop tuyCn truyCn có inc chua phong phü ye ni dung, chua
da dng ye hInh thñc nCn chat lugng, hiu qua chua cao. Vic de xuat, các
bin pháp nang cao chat lung hiu qua tuyCn truyên cOn hn chê.
V. Phung hiró'ng, nhim vi trong thO'igian den.
1. UBND huyn tip tiic chñ dng trao dôi, cung cap thông tin cho Ban
TuyCn giao Huyn ui v chà truong và qua trInh triCn khai mt sO nhim vi
phát triCn kinh te xã hi, dC an, dr an duc du lun va Nhân dan quan tam;
PhOi hop cung cap thông tin, dC xuat ni dung yCu cau diCu tra du Iun xa hi
dnh k3i hang nàm hoc theo chuyCn dê de näm bat du lun xà hi...
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2. Can tiêp tic phát huy nhüng kêt qua dt duc Va tip mc phôi h9p dé
triên khai thrc chat nhüng ni dung dã dugc phân cong trong quy ch.
3. Tiêp ttic day rnnh cong tác tuyên truyên, quán trit vâ triêri ldiai
nghiêrn tic, hiu qua ni dung Chtro'ng trInh phOi hpp dã k kêt; kp thè'i chi
d?o, dnh huO'ng cOng tác tuyên truyên trên các phu'og tin thông tin di
chüng khi triên khai các dir an trQng diem cüa huyn. Gii cuyêt kip th0i, có
két Iuân rO rang, kiiách quan và cung cap thông tin, tài Iiu kIii cO var1 dC gay
biirc xOc trong Nhân dan dé Ban TuyCn giáo kjp thô'i djsth hu'dig và to ch'c
tuyCn truyên.
IVoi n/ian:
- CT. PCT UBND huyén
- Ban Tuyên giáo HU:
- CVP:
- Lu'u VT.

TM. UY BAN MAN DAN
IUCH

DInh Tii
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