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BAO CÁO
Kêt qua chi dio thy'c hin cong tác tuân 03 cngàv 14- 20/01/2019)
vã kê hoch tun 04/2019 cfla UBND huyn
I. COng tác cu do, diu hành cila UBND huyn:
1. Các hott dng tryng tam cüa CT, PCT UBND huyn:
- To chfrc: Giao ban tun. H9p T thu k2 chrn diem thi dua Ciim các
huyn MN&HD näm 2018.
- Tham dir: Tng kt cong tác khuyên hpc tinh nàm 2018. Tong kCt
cong tác Hi Ngu'Oi cao tuôi. Dr Lé ra quân darn báo ATGT huyn nàm 2019.
HN triên khai nhirn v QPQS dia phu'ong närn 2019. HN triên khai cong tác
Cong an vâ phong trào toàn dan báo v ANTQ 2019.
- Ban hành van ban: Trong tuân, UBND huyn ban hánh 56 van bàn,
trong do: QDCT 13, QDUB 02, Cong van 24, Báo cáo 12, Ké hotch 04,
Thông báo 01.
II. Kêt qua thic hin trên mt s linh virc:
1. NOng nghip: Thrc hin các nhim vi chuyên mOn tii don v.
2. Tài nguyen - MOi truo'ng: Triên khai tt trOng cay dô'i dO'i nhó' on
Bác Ho nhân djp xuân K Hgi nàm 2019. Báo cáo két qua rà soát nhu cãu
tIc hin diêu tra, tim kiêrn nguOn nuó'c và kCt qua thirc hin các chi tiêu dat
0 nông thOn. Thuc hin kiêrn tra tInh hinh dat & tai thôn Lang Gifla xà Long
Mon. To chñc h9p dan lay ldên Khu dan cu tai thôn Mai Lãnh HU'u, xã
Long Mai dê quy hoach Khu xiir 12 nu'&c thai huyn Minh Long.
3. Xy diyng co' s& hi tang giao thông: Gop dir tháo Chi thj dày
rnanh vic tO chirc, triên khai Hi thi Sang tao k thut và Cuc thi Sang to
Thanh thiêu niên nhi dông. Tong kêt cOng tác PCTTTKCN närn 2018, triên
khai nhim vi närn 2019 và kin toân Ban Chi huy phông chông thiên tai các
cap, ngánh.
4. Tài chInh - Kê hoch: Báo cáo tinh hInh b may quán l tài chinh,
kê toán cüa các do'n vi su nghiêp cong Ip. Báo cáo tInh hInh và dê xuât
phuong an x& l n' dpng cüa các hp tác xà dã ngirng hoat dng trên dja bàn
huyn.
Phê duyt quyt toán vn DAHT cOng trInh: Nhà Van hóa thiêu nhi
huyn Minh Long. Phé duyt dir toán chi phi quãn 1 BQL dir an và PTQD
huyn.
5. Chinh sách xã hi - an sinh: Ph& h9p gi&i thiêu, cung ii'ng lao dng
cho doanh nghip tai Nhà may din mt trO'i Hôa Hi, tinh Phü Yen. Xây
dirng ké hoach thám têt các gia dInh chInh sách trén dja bàn huyn và viêng
Nghia trang liêt si nhân dp tet Nguyen dan K Hgi 2019.
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6. Dan tc: Xây dirng K hoch thirc hin Dê an "Giãrn thiêu tInh trng
tao hon và hon nhân cn huyêt thông trong yang dântc thiêu so" trên dia bàn
huyn nàm 2019. Quyêt dnh phê duyt Bàn yêu câu báo giá thrc hin Cap
khong thu tiên mt sO rnt hang thiêt yêu cho dOng bào dan tc thiêu sO nhân
dip Têt Nguyen dan K Hi - näm 2019.
7. Giáo dic - Dào to: To chü'c so' ket hpc kz I vâ phu'o'ng hithng
nhirn v h9c kr II. Tiên hành rà soát nhu câu hO trp' go h9c k' II näm h9c
2018-2019. Kiêrn tra cOng tác KDCLGD và tiên d xây dirng truô'ng chuân
QuOc gia t?i truô'ng THCS Long Hip.
8. Y tê: Trung tarn y te tO chirc khárn vâ diêu tn, cho 128 1u't bnh
nhân. Hu'ó'ng dan tniên khai cong tác darn bão v sinh ATTP let Nguyen dan
Ki HGi và rnia Lê hôi Xuân 2019.
9. Dai TTPLTH: Dà phát thanh trong huyn 07 chuong tnInh (phát
song song bang 02 tiéng Kinh và Hre), rnOi chuong tnInh phát thanh có thèi
luo'ng 30 phiit. Tong sO giè' phát song FM 63 giO. TiCp phát truyen hInh
(VTV1 vâ PTQ) 133 gi. TO chñ'c 03 buôi chiêu phirn vó'i 600 1u9t ngu'O'i
xern.
10. Van hóa thông tin: Tharn gia gop kin dir thâo Huóg dn tniên
khai t1c hin tiêu chuân, quy trInh xét tang danE hiu "Gia dInE van hóa"
"ThOn van hóa" trén dia bàn tinh. Trang trI cOng chào Go VuOii, Thôn 1,
Thôn 2, dirng curn pano.
11. Ni viii: Xây dirng Kê hotch phát dng phong trào thi dua thrc hin
thang 1çi nhirn vi phát tniên kinh te - xã hi näm 2019. Rà soát thông tin va
bô sung ho so' d bô nhim vào chiirc danE nghê nghip giáo viên dOi vó'i giáo
viên trñng tuyên k thi thang hang chü'c danh nghe nghip giáo viCn nãrn
20 18.
12. Thanh tra: Các co' quan, don vi dâ thrc hin dày dü vic xây drng
Kê hoch phông, chOng tham nhüng nãrn 2019 t?i don v.
13. Ttr pháp: T1iyc hin các nhirn vii chuyen mOn ti don vj.
14. Cong tác Tip Cong dan, giãi quyt ho so' ti B phn Mt cü'a.
- Tiep cOng dan: KhOng có Cong dan. Do'n thu: KhOng có don thu'.
- B phn rnt c'ra: Tip nhn và giai quyêt 22 h so' (Dat dai 11,
Chiirng thirc 05, Dãng k kinh doanli 02, Bào trçi xã hi 04). Các hO so' dã giài
quyêt dt'ing thai gian quy dnh. KhOng có ho so tOn dpng.
15. An ninh - Quôc phOng:
Quc phOng tren dia bàn huyên n dnh, duy trI nghiêrn ch d tnirc san
sang chien dâu,
Trt tx an toàn xã hi: Tip t1ic trin khai thirc hin d9t cao diem tan
cOng, trân áp ti phrn, bão darn ANTT, an toàn trong dip Têt Duong ljch
20 19. Tiep nhn và lam thütc cap CMND cho 14 tru'O'ng hp. TiCp nhn và
lam thu tc cap bien sO, giay dang k xe cho 19 tru'O'ng h9'p. TO chu'c tuyen
tnuyen lu'u dng các quy djnh ye TTATGT Va nOng d cOn các tuyen duè'ng
06 buOi. TO chu'c 22 ca tuân tra kiem soat kêt hpp tuân tra vu tnang vó'i 132
lu'ç't can b chien si tharn gia. Phát hin 08 tnuO'ng hç'p vi phm, tarn gi 03
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Iip't xe rnô to; 05 giây ta xe ô tO. Phat tiên 09 truông hçp, np KBNN vó'i sO
tiên 6.162.000d.
III. MEt s nhim viii tryng tam tuân 04/2019:
1. Báo cáo quyt toán kinh phi h try' sü' dung san phârn, djch vi cOng
Ich thüy ly'i nãrn 2018. Báo cáo tInh hInh sü' diing tài san, sü' ding tài san cOng
nãm 2018.
2. Bô sung.h so' dê trInh diu chinh cic b quy hoach các diem xr l
chat thai ran trên da bàn tinh. Báo cáo th?c hin vic hO trçl nhà 0' cho ngui
có cong vol cách rnng.
3. T chtirc kirn tra cong tác ATTP trên dja bàn huyn. Lam vic vó'i
Chi cic ATTP tinh ye kiêrn tra cOng tác triên khai darn bào ATTP.
4. Ip trung cOng tác trang tn let K Hçi 2019; kiCrn tra các hoat dng
dich vu van hóa trên da bàn huyn.
5. Phic vi Doàn cüa SO' giáo dc và Dào tao ye kiêm tra CO' SO vt chat
thuc chuo'ng trInh mic tiêu giáo dic vüng niiii, vüng DTTS, vfing khó khàn.
6. Báo cáo té chiirc so' kt, dánh giá kt qua thrc hin Dê an "Giàrn
thiêu tInh trng tao hon và hon nhân can huyêt thông trong vñng dOng bào dan
tc thiêu sO trên da bàn huyn" giai doan 2016-2018. Tiêp tic xây dirng CáC
quy trInh ho so, thông báo chào hang canh tranh và lira chyn nhà thâu dê cung
rng rnt hang Têt Nguyen dan K' Hy'i - nãrn 2019.
7. T chtrc các doàn thàrn Tt các gia dInE chInh sách trên dja bàn
huyn Va viêng Nghia trang 1it si nhân dp têt Nguyen dan KST Hi 2019.
Trên day là kt qua thirc hin cong tác tuân 03/20 19 và ke hoach Cong
tac tuân 04/2019 cüa UBND huyn Minh Long kInh báo cáo Huyn u,
HDND biêt, theo dOi chi dao./.
I%'i u/ian:
- TT. Huyn iiiy;
- CT, các PCT;
- Các phông, ban;
- UBND các xã;
- VP: C, PCVP;
- Luu: VT.
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