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BAO CÁO
Tlnh hInh clii do, t chfrc các nhim vi tru*c, trong và san Têt
Nguyen dan KS' 119'i nàm 2019
Tlii.xc hin Cong van s6 1023-CV/HU ngày 14/01/2019 cüa huyn üy Minh
Long ye vic tang cu'è'ng lanE do, chi d.o tinE hInE tru'ó'c, trong và sau Têt K5'
Ho'i 2019, Thu'èiig truc HDN]D huyên báo cáo cOng tác chi d.o, to chirc các hot
clông truó'c, trong và sau Têt K5' Mgi närn 2019 nhu sau:
I. Cong tác chI do diu hành:
E) trin khai thi.rc hin t& cáo hot dng "Mrng Dáng, Müng Xuân K5' Mgi
narn 2019", Thu'èng trirc BDND huyên d. ban hành Cong van sO 622/HDND ngày
24/01/2019 triên klaai cho các ngành: Vin kiêm sat, Tôa an nhân dan, Chi cçic Thi
hânh an dan sir huyn và Thu'ôTig trirc HDND các xã to chirc thic hin các nhirn
vu tru'ó'c, trong và sau têt Nguyen dan K5' Hgi 2019; thirc hin nghiêm Chi th so
21-CT/TW ngày 2 1/12/2012 cüa Ban BI thu khóa XI ye day manE thc hành tiêt
kiêm, chong lang phi; Chi thi so 34-CT-TTg cüa Thu tm5ng ChInE phü ye tang
cuô'ng cáo bin pháp dam bào don têt Nguyen dan KS' Hgi vui tuai, lanE rnnh, an
toàn, tiêt kirn va Cong van so 1023-CV/HU ngày 14/01/2019 cia Ban ThuOTlg v1
Huyn ày ye vic tang cuèng läinh d.o, chi do tInh hInh truó'c, trong và sau Têt
KS' Hoi 2019.
II. K& qua thirc hin
1. Các hott dng tru'ó'c, trong têt
- Thithng tr1rc HDND huyên, các dan vi và da phuang dã phân cOng. bô trI
can b, cOng chic trçrc thung xuyên tai trii s lam vic trong nhffig ngày nghI' Têt
dê x1r iS' cOng vic và bào v tài san cUa ca quail; thirc hin don Têt trên ca s& vui
tuai, lành manh và tiêt kim; tham gia viêng nghTa trang 1it sT; to chüc d9n v sinE
và treo bang ron khâu hiu tai trV s co' quan nai lam vic; tham gia chào cO' dâu
nàm tai tr11 s& UBND huyn, xã,...
- NIh.m phát huy truyn tMng van hóa, th hin si.,r quan tam cüa lãnh dao
Dâng và Nba nu'c, ThuO'ng tnrc HDND huyn da to chirc thàm hói và tang qua
cho 07 dOng chI nguyen là LanE dao HDND huyn qua cáo thai k5' và 06 dông chI
lao thành cách mng vth tong so tien là 5.300.000 dOng. Cüng vi ThuO'ng tnrc
Huyn üy, UBND huyn, UBMTTQVNT huyn den thäm, tng và chüc têt gia dinE
ngiRii có cOng, nguai Co uy tin tiêu biêu, can b him nguyen là lanE dao huyn qua
cáo thai k5'; thàrn mt sO co' quan, dan vi tren dia bàn huyn.

- Thu'ng trirc IHDND các xâ cüng d phi hgp vó'i UBMTTQVN xã giárn
sat vic cp không thu tiên các rnt hang thiêt yêu cho ngithi dông bào dan tc
thiu s, cp g.o và cp quàtt cho các dôi tu'Qng trên cija bàn các x. nhân djp Têt
Nguyen dan K' Hcii 2019, kêt qua nhu sau:
+ Qua Tt cüa huyn: Thàrn và tang qua cho Ngu'i có cong vó'i tong kinh
phi: 20.000.000d/20 suât (1 suât 1.000.000d)
+ Qua cüa Tinh, Chü tjch nu'&c: Thàrn Va chüc Têt ngtthi có cOng và Huu
tn vói tng kinh phi: 236.100.000d/838 suât; Qua chü tjch nuóc: 126.400.000d/630
sut cho NCC Va than nhân NCC; Qua hin vt tinh tang: 700 suât, trj giá:
200.000 d/suât
+ To chü'c cap go và các mt hang thiêt yêu cho nhân dan:
ChInh sách Dan tc: TO chrc thàin hOi Va tang qua cho 37 nguè'i có uy tin
trên dja bàn huyn Mirth Long vó'i tong kinh phi: 18.500.000 dông. Tng giây khen
cho ngu'è'i có uy tin có thành tIch xut sac trong nãrn 2018 vói tong kinh phi
1.668.000d0ng.
UBND các xä d tiên hành cap phát xong các rn.t hang Têt tru'ó'c ngày
30/01/2019, c1r the: Dä cap 3.894 h, 13.733 khâu, gôm: 3.894 lit dâu an, 7.788 lIt
nu6c rnàrn Va 13.745 gói bt ng9t (goi bOg); 13.745 gói rnuOi Jot, tOng kinh phi là
700.221.000d0ng.
Moan thành thirc hiên vic cap phát go do hra cho các h thiêu dói nhân djp
Tt Nguyen dan cho 5 xã vói tng sé, lu'çrng là: 39 tAn; trong do: Long san 9 tAn,
long rnai 6 tAn, long hip 9 tAn, long mOn 6 tAn và thanh an 9 tAn.
+ Qua cüa các T chfrc chInh tn - xã hôi:
Hi ChEt thp do huyn dà vn dng và tiep nhn 1.230 suât qua, Tong giá trj
hot dung 495.5000.000 dOng.
Ban Thu?mg tnrc MTTQVN huyn dã 4n dng, tiêp nhin và cap phát qua
bang tien và hin 4t cho 1.293 hO nghèo vó'i tong so tiên là 662.500.000 dng.
* NhIn chung, nám 2019 các hogt d3ng "Mimg Dáng, mitng Xuân K' Hgi
nàm 2019" tren .ia bàn huyn Minh Long du'o'c to chi,'c khá chu da'o, ngu'&i dan
vui Xudn - do'n Têt an lành, dam am, tiêt kim. COng tác hO trçr cho gia dInh chInh
sách, an sinh x hç5i &IQ'C k/p th&i, khOng có h(5 nào thiê'u dot trong c4p T1t, các
hoqt dng van hoá, van ngh du'Q'c tO chi,'c tot, dáp zng du'cic nhu cdu van hOa và
vui chat, giâi trI cza Nhdn dán, giá cá các mnt hang trong c4p Tit bInh dn, dam
bào nhu cdu mua thin cza Nhán dan; an ninh chInh trj, trt ty' an toàn xä hç51 dwo'c
dam báo.
2. Các hott dng sau tt
- Ththng trirc I-END huyn t chic phiên h9p tr1rc báo tháng 2 vi các
ngành lien quan và Thuôig tryc HDND các x nhäm dánh giá tinh hinh ho.t dng
trong thang và triên khai nhirn vçi tr9ng tam trong tháng 3 nAm 2019 vao chiu
ngày 13/2/2019.
- Thu'ông tnirc HDND huyn phi h9p vó'i Ban Thu'Ong trirc UBMTTQVN
huyn tuyên truyên, 4n dung cOng tác tuyên quân nAna 2019.

- CM do các Ban HDND huyên, Van phông HDND&UBND huyn tp
trung hoàn thânh các quyêt djnh, kê hoch Va dê cuang giám sat cüa Thuông trirc
và các Ban HDND huyn trong qu 1/2019 Va to chirc giárn sat tr1rc tiêp tti các ca
quail, don v trong tháng 03/2019 theo Kê hoch cOng tác nàm 2019 cüa BDND
huyn dä dê ra.
Trên day là báo cáo tInh hInh truó'c tt K' Hçi närn 2019, Thithng trirc
HDN]D huyn kinh báo cáo Thuông trirc Huyn üy biêt, chi dao./.
.T'Jo'i nlzân:
- TT Huyii üy;
- TT HDND huyn;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Lu'u VT.

TM. TIIU'O'NG TRTIC H ND
KT. CHU TTCII
O CHU TECH

