UY BAN NIIAN DAN
HUYN MINH LONG
Sé:1O)Z IBC-UBND

cQNG HOA xA HOT CBIJ NGHIA VThT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phiic
Minh Long, ngày-I. tháng 3 nàin 2019

BAO CÁO
Cong tác chi do, diu hành ella Uy ban Nhân dan huyn
• ye phát triên KT-XH tháng 3 và nhirn vi tháng 4 näm 2019
I. Mt so hot dng chll yu ciia Lãnh do TJBND huyn
1. Hot dng ella Cliii tjch, các Phó Cbll tjch:
- Tham dir: L giao, nhn quail; i-a quân huân 1uyn närn 2919; H9p Ban
Di din NIHCSXH tinh. Hi ngh trin khai: Cong tác Dan tc; Tong kêt phong
trào "TDDKXDDSVH" và gia dInh VH; Cong tác phông chông ti phrn; H9p
bàn cong tác xllc ti&i thuong rni nãm 2019; Thông qua Ho so' dê nghj diêu chinE
quy hoch quàn 1 chat thai rn; L KhO'i dng närn Thanh niên tlnh nguyen 2019.
L k nirn 60 närn ngày truyên thông B di biên phông.
- Chil trI các cuc hi nghj: Tryc báo UBND huyn tháng 02/2019; Trin
khai kê hoch Di hi DTTS huyn lan thu iii, nàrn 2019; Cong bô cac Quyêt
djnh diêu dng can b 1nh do quàn 1;Ban chi do CCHC cong bô kêt qua. chi
sO CCHC; Triên khai cong táe 1p h thông ho so quail 1.d:ät cong ich. H9p bàn
giao nhirn vii cong tác NOi vy, Tu Pháp, Thanh Tra; H9p thông nhât dánh giá
ben, bi cat, sói lông song; Thông qua di thào Quy chê thi dna, khen thu&ng
huyn, dr thào Dê an thành 1p Trung Tarn Truyên Thông- \Tn hóa- TT và Dê an
sap xep tru?mg MN, TH, THCS...
2. Vic ban bành van bàn:
Trong tháiig, UBND huyn ban hành 322 van bàn, trong do: 129 Quyt
dnh ella ChiX tjch, 04 Quyêt dj.nh ella UBND huyn, 51 Báo cáo, 92 Cong van, 04
To' trmnh, 9 Thông báo, 17 kê hoch.
Ci th các van bàn tr9ng tarn nhu: Quyt djnh kin toàn 1i các kh&, c1im
thi dna trên da bàn huyn; Phê duyt trtt lucrng khoáng san cat, sOi lông song lam
vt 1iu XD thông thuo'ng trên dja bàn huyn nrn 2019; Phê duyt phucmg an
quail l nguôn kinh phI thc hin pháp lnh u'u di nguo'i có cOng và nguo'i tr1rc
tiêp tham gia kháng chiên trên dja ben huyn; Phê duyt phuong an cap g.o de h
trg cho h9c sinh hQck II narnh9c 2018-2019; Thành 1p BCD rà soát, kiêm tra
vic l.p h thông ho so' QL dat cOng ich và các 1pai dat nOng nghip khác do
UBND cap x. quàn l, sll drng trên da ban huyn; Thành 1p doàn kiêm tra, giám
sat CTMTQGGNBV nàrn 2018 trên dia bàn huyn; QE) Phê duyt ke hoch lixa
ch9n nhà thau, xep hang nhà thau mt so cOng trInh; Tha.m tra dir toán và phân
khai kinh phI mo' lap bôi di±ng l 1un chInh tn. nàrn 2019; Phân b kp thirc hin
chInh sách tinh giàm biên ch theo ND s6 108 ella CP dçrt 2 nãrn 2018; Kinh phi
thic hin dê an giàrn thiêu tinE trang tao hOn và hon n.hân cn huyt thông trong
vllng dông bào DT thiêu sO nàrn 2019 trên dta bàn huyn.
Báo cáo vie thiic hin h thng hóa van bàn QPPL ella HDND, UBND các
cap trên dia bn huyn nhim k 2014-2018; Rà soát các di tuçing np phi
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BVMT di vi nu'ó'c thai cong nghip trên dja bàn huyn n.m 2019. So kt 5nàrn
thic hin: Kt 1un so 102 cüa B chInh tn. ye hi quân chüng; Chi thj so 37CT/TW, ngày 06/6/2014 ciia Ban bI thu khóa XI ye tang cu'è'ng sgr 1nh do cüa
dàng di vi cong tác dào to nhân lic có tay nghê cao; NQ so 36 cüa B chInh tr
dy mnh trng dçmg, phát triên cong ngh thông tin dáp img yêu câu phát triên ben
vüng và hi nhp Quôc tê. Thiic hin: NQ so 27 cüa }-JDND ye ho trg sinh viên
h9c viên cao h9c nghiên ciru sinh là nguè'i dan tc và mien nüi tinh QN t nàm
2017-2018 den nàrn 2020-2021; Co ch tçr chi nàm 2018 dôi vói don vi hành
chInh theo NI) so 130, ND s 16 c1ia CP trên dja bàn huyn; Kêt qua sir dçmg kirih
phI h tr9' phông, chông khàc phiic hu qua hn han, xâm nhp rnn nàm 2018;
Cong tác Tip cong dan, xü 1 don thu giài quyêt khiêu ni to cáo, cong tác thanh
tra và phông chông tham nhflng qu I närn 2019; Giài quyêt khiêu ni to cáo cüa
cong dan trong cong tác thu hôi, bôi thuèng, ho trg, tái djnh cu djnh canE khi thu
hi d.t d thçrc hin các dir an giai don 2017-2018; TInh hInh tniênkhai thirc hin
chuong trInh phát triên nhà 6' trên dja bàn huyn den narn 2020 và tarn 2030.
Chi do: Thçrc hin vic 1p d cuo'ng, nhirn vçi và dir toán 1p h thng h
so QL dat cong Ich và các 1oi dat NN khác do cap x. quàn l sü ding; Tiêp tiic
day mnh cOng tác quyet toán von dâu tu các dir an hoàn thành si:r dçrng von nhà
nuo'c tren dja bàn huyn näm 2019; Rà soát sO 1iu thirc hin chinh sách h trg,
biêu duong, khen thu&ng dôi vói h gia dinE, thôn, x, huyn thoát nghèo viing
mien nüi tinE quàng ngi nàm 2019; De nghi. thârn tna yà xác nhn bang t&
nghip; Xác dlnh x, thôn hoàn thành miic tiêu d in 2 thuc CTMTQGGNBV gd
20 16-2020. Thông báo: K& lun cuc h9p trirc báo ye tlnh hinh PT KT-XH tháng
02 nàrn 2019; Thành phan doàn Chit tjch dir l ra quân huân luyn GDQPAN näm
2019 cüa UBND huyn; Thu hôi dat c1ia to chóc, h gia dInE cá nhàn dang quàn
1 sir dirng dat d xây dirng cOng tnInh: Kenh thoát lfl h lu'u suOi Dông Vong.
Ban hành K hoach: Thuc hin D an chain soc tnê em yl s1r phát trin
toàn din tnong nhffiag nàrn dau di ti gia dInE yà cing dng tren dia bàn huyn,
giai don 20 19-2025; Tniên khai thçrc hin cOng tác QL hànla ngh Y, duçic tu
nhân có co s& kinh doanh du9'c phm, m5r phrn yà thçrc ph.rn chrc näng và trang
thiêt bj Y Tê tren dja bàn huyn nàrn 2019; T chóc lop ngh nhân dy cng
chieng näm 2019; Phüc tra nain cOng dan trong d tuOi nhp ngfl; Bang k3'i NVQS
tuOi 17. Ti trInh: D ngh khen thuO'ng cho tp the có thành tich xut sc trong
phong tnào thi dua yeu nuó'c nàrn 2018; xin kinh phi tham gia hgc t.p kinh nghim
cüa Ban lien lc h9c sinE Min Nam tren d.t Bc huyn MinE Long.
II. TInh hInh phát triên kinh t xã hi tháng 3/20 19
1. Linh vixc Kinh t:
1.1. Nông, lam nghip, khuyn nông:
a. Nông nghip:
NhIn chung da s din tich cay lüa sinE truóng, phát tnin binh thuè'ng.
Tuy nhiên, tinE hlnh sau bnh nhu d.o On, yang là sinE i~r, dOm nau-nghçt r,
chut can phá van cOn dien ra tien dja bàn huyn yó'i tng din tIch khoang 21 ha.
-

-

Ch& din tIch mit s 1oi cay hoa rnàu V11 Bong Xuân 2018 - 2019 trên dij.a bàn
huyn1.
- V clthn nuôi: Thtràng xuyên theo dôi, tang cumg trin khai các bin
pháp phông, chng djch LMLJM, dch bnh gia sue, gia cam. Hin nay, tlnh tInh
chan nuôi gia sue, gia cam trên dja bàn huyn không có djch bnh xày ra.
- Gong tdc tIuy lçii: Th.thng xuyên kim tra, diu tit nuóc h Biki Qua va
h Bong Cn cüng nhu các cong trInh thñy igi dê dam bào nuóc tuói trong vii
Bong Xuân 2018 -2019.
b. V lam nghip: Ph& h9p vói các ban ngành lien quan thuè'ng xuyên t
chic tuân tra bào v rung 08 dcct/3 1 1ut nguôi tham gia; truy quét 07 dctI58 1u9t
ngui tham gia. Thành 1p các to di PCCCR nghTa vi x, thôn, Va to di cña
nhórn h lien kê.
c. V Khuyên nông: Theo döi, huóng dn nOng dan chàrn soc các mo hInh
d thçrc hin cüa näm 2018. Phôi kêt hqp vói UBND các xã triên khai h9p thôn dê
xét ch9n h cO nguyen vong thirc hin mô hIn]a näm 2019.
1.2. Linh virc Tài nguyen và Môi tru'ô'ng:
T.p trung kh.c ph1rc sau K& 1un thanh tra và phi hpp co quan lien quail:
t chirc kiêm tra các bäi khoáng san de chuân bi. cong tác dâu giá nàm 2019; giãi
quyêt vuâng m.c cüa các h dan trong ving quy hoch: Khu dan cu thOn 2. Hoàn
thành cong tác thông kê d:ât dai huyn Mirth Long nam 2018. Bong thi tiêp tc
thçrc hin tot vic thu gom xir 1 rae thai sinh ho.t trên dja bàn x Long Mai, Long
Son, Long Hip, Thanh An.
1.3. Linh virc Quy hoch, Giao thông, Xây drng:
a. Quy hoch: T chuc thông qua Ban Thung vii Bang üy xã Long Hip
và Ban Thuàng vçi Huyn ii.y v dir thào Dê an Thnh 1p Th trân Minh Long.
Don doe dan v tu van: tiêp ti1c thirc hin dê an Quy hoch xay ding viing huyn
Minh Long và Quy hoch chi tiêt ti 1 1/500 ithu trung tam do thj huyn.
b. Giao thông: PhM hgp vói ca quan lien quan kiêrn tra, giài quyk v.n d
ye xây dçmg 1i duäng dan sinh khu tái dinh cu Bong Tranh, thOn Mai Lãnh H,
x. Long Mai.
c. Xây ding: Thirc hin thm dinh mt s cong trinh d&u tu xây dçmg rnói
nàm 2019. Don doe UBND 92 x. Long Môn, Long San triênkhai xây dimg chuông
trâu nm 2019 thuc di an: "Ung c4ing kjY thut nuôi tráu cái lien dê nâng cao thu nhçip
cho a'Ong baa dan t7c H're và báo v inOi lncông & hwn Minh Long".
d. Cong nghip, Tiu thñ cong nghip và Khoa hçc cong ngh: D dàng
k xay drng h thông quàn i chat lu9ng theo Tiêu chun quc gia TCVN ISO
9001:2015, thyc hin trong giai don 2018 - 2019 eüa UBNIJ the x. trên da bàn
huyn. Phôi h9p vi Trung tam khuyên cOng xuc tin thuong mi tinh t chuc
Cay Ngô: KH 5,5 ha, TH 2,9 ha, dat 52,73%KH; L?.c: KH 5,lha, TH 4,0 ha, dat 78,43% KH; Rau các loai KH:
l5ha, TH 15,85 ha, dat 105,67% KH; Du các loai: KH 1,2ha, TH 0,85 ha, dat 70,83% KH; MS' (san): KH 1.220ha,
TH 1.219 ha, dat 99,92% KR; MIa: KR 12,5 ha, TH 8,3 ha, dat 66,4% KR; Khoai lang: KH 0,8ha,TH 1,1 ha, dat
137,5 % KR; Sã: KR 7,4ha, TH 7,8 ha, dat 105,41% KH; Thirc an gia sUc: KR 75ha, TH 77,5 ha, dat 103,33% KR.
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huyn Minh Long nàrn 2019 diên ra tic
Chuong trinh "Phiên chct hang Vit ye'
ngày 02/4/2019-04/4/2 019 ".
1.4. Linli virc Tài chInh - kinh doanh:
- Tinh dn ngày 08/3/2019, thng thu ngn sách là: 55.077,4 triu dng2;
tng chi ngân sách tInh là: 35.066 triu dng3 . Dang thic hin thâm tra Quyêt toán
04 ho so'.
- Hot dng dàng k kinh doanh: Nh.n vàcp 3 h so' dàng k h kinh
doanh cá th vói vn dng k 850 triu dông; 01 ho so' thay dôi ni dung däng k
h kinh doanh vói séi von 200 triu dông. Cap 01 ho so' thành 1p hgp tao x. ciia
x Thanh An vó'i von kinh doanh 500 triu dong.
2. Linh vçc Van hóa - Xã hi:
2.1. Van hóa -Thông tin và Truyên thanh - Truyên hInh:
- Thông tin, tuyên truyn, van ng1i: Huó'ng d.nUBND cáo xä Hot dng
thông tin, tuyên truyn trirc quan, van hóa - van ngh, the diic, the thao chào mmg
cáo ngày l lou trong tháng 3/2019; To chic trang trI, tuyên truyên bthug bang ron,
xe ba lini dng cong tao l giao nh.n quân huyn cüng nhu cOng tao cài each
hành chInh nàm 2019.
- Hoçzt ttng tiJ dc th thao: Xây dimg K hoch, Diu l và t chác giài
c tng Mmg Dãng - Mirng Xuân K Mgi 2019. Cir VDV tham gia giài c
tuó'ng ti Tinh.
- Quán lj van Jzóa: Di kim tra lien ngành \THTT huyn t chác kim tra
trên tat cà cáo hot dng van hóa, Thông tin; ohü trQng cáo diem kinh doanh doh
vi Internet, Karaoke.....
- Truyn than/i - truyn hlnh: Duy trI cáo chuog trinh thô'i sir, tim hiu
pháp lu.t, ohuo'ng trInh phát thanh ohuyên dê ye Dan sO K}llIGD, h90 tp và lam
theo tLr tu&ng do do phong each Ho ChI Minh, chuyên miio ngàn chn ye tao
hOn và hOn nhân on huyêt thOng, tuyên truyen chàm soc ye suo khOe cong
dOng.. .và tp trung phàn ánh nhttng thông tin, sir kin diên ra i dja phuo'ng. Tong
so gi phât song
so ohuong trmnh phát thanh trong tháng là: 30 chuo'ng trInh; tong
FM: 270 gi; tong so già tiêp phát truyên hInh là: 570 gi. T chirc 15 bui ohiu
bong vó'i hcrn 2.700 lupt nguô'i xem.
2.2. Y t, Dan so - Kê hoch hóa gia dInh:
Cong tao khám, diu tn. bn1i cho nhân dan dugo th\ic hin t&, trong tháng
t.i Trung tam y tê huyn d. tiêp nhn 1.610 lugt bnh nhân, cáo Tram y th x. là
1.689 lugt bnh nhân. Thuà'ng xuyên to ohác cáo d9t tuyên truyên phông, chng
dich bnh ngui, cong tao tiêm chiXng rnO' rng dugo thçrc hin dy dü. Duy trI,
day mnh cOng tao bào v, chain sOc sio khOe ha m và trO em - KHf-IGD. Tuy
nhiên trong tháng tren dja bàn huyn xuât hin rnt s bnh & ngui nhu S& xu.t
huyêt, Thüy du, Quai bj, Cüm4.
2.3. ChInh sách Dan tc:
Trong do: Thu trg cap: 50.351,4 dng; Thu trên dja bàn: 4.726 triu dng.
Trong dO: Chi thuàng xuyên 31.3 14 triu dng; Chi du tu phát trin: 3.752 triu dng.
"Sot xuät huyOt 02 ca, Thüy d.0 01 ca, Quai b 02 Ca, COrn 31 Ca.
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Thành 1p Ban t chác, các Tiu Ban cüng nhu xây drng k ho.ch và dir
toán kinh phi cho cong tác to chic Di hi di biêu DTTS 1n thO III nãm 2019.
Don doe, huóng dan UBND các xä rà soát, xác dji± x, thôn hoàn thành tiêu Dir
an 2, Chuong trInh 135 thuc CTMTQG giám nghèo ben vtng giai don 20162020.
2.4. Lao dng - Thu'o'ng binh & Xà hi:
Thirc hin chi trg cp thuàng xuyên cho các di tuçng ngu'ài Co cOng và
darn bào ch d, vói tong kinh phi: 867.377.000 dOng; tr cap thanh then xung
phong cho 5 di tu'gng, vói so tiên 2.700.000 dOng. Thirc hin chi trg cap thuàiig
xuyên darn bào k.p thi và day dü cho các dôi tugng Bào trg x. hi vó'i so tiên:
221.940.000 dông; Quyêt djnh giao chi tiêu vn dng lao dng tham gia XKLD
nàrn 2019 vó'i sO lugng 401ao dng. Diêu chirth tang giàrn BHYT cho các dôi
tung. Phôi hgp thçrc hin tot cOng tác bào v, chàrn soc gia dInh và Trê em.
2.5. Giáo diic và Dào tjo:
T chác các H0i thi cp huyn: H9c sinh giOi bc THCS khi 6, 7, 8; Vit
chtI thmg- rèn ch dp b.c Tiêu hpc; Giáo viên dy giOi, Be khéo tay - Be nhanh
trI b.c rnârn non5. Tiêp tçlc thirc hin kiêrn tra chuyên rnôn, chuyên dê... O bc
Mârn non, Tiêu h9c và THCS theo kê hoch. Phôi hçip vói các x. tang cuèng 4n
dng h9c sinh ra lOp; Chi di.o the truôiag rà soát chuo'ng trinh giàng day, xây drng
kê ho.ch d.y thay, dy bü dê darn bào chuong trInh, thng cuO'ng côngtác phçi do,
thçrc hin các giài pháp khàc phctc hçc sinh yêu 3 k nàng: d9c, viêt, tinh toán.
Roan thin dê an sap xêp, to chirc li the trLrà'ng MN,TH, THCS trên dja bàn
huyn giai don 20 19-2021.
Cüng c h sa ph cp giáo diic - xóa mit ch11, pho' cIp GDMI\TTNT hr xã
den huyn; Chi do các truO'ng dieu tra, rà soát, dOi chiêu sO lieu và cp nht
thông tin trên h thông din tü. Duy trl gi chuân cOng tác phO cp 5/5 x. Tiêp
tiic duy trI gi chuân QuOc gia và chi do day nhanh tiên dO xay dirng truôiig d.t
chun quOc gia theo 10 trInh.
3. LTnh vrc ni chinh:
3.1. Thanh tra - Tip cong dan- Giài quyêt do'n thir khiu ni, t cáo:
a. Cong tác thanh tra: Dang triên khai 01 cuOc thanh tra t.i phOng GD &
DT huyn nàrn 2018 chuyên sang, hin nay dang xây dirng dci thào Kêt lu.n thanh
tra. Ngoài ra d cong bô Kêt lun thaith tra ye vic thu, chi, quàn l và sü dcing
ngân sach tx nàrn 2015-2017 ti Trung tarn Giáo diic nghê nghip - Giáo diic
thuèng xuyên huyn.
b. GOng tác tiê'p cong dan giái quylt khilu nçli, t cáo: Ban tip cOng d
huyn tiêp nhn 01 dmil0l vçi vic. Ci the dma cia ông Nguyn Phüc (Thôn 3 dê nghi. di di cay tr din tnxóc nba. Hin ban Tip dan huyn d
Long
chuyên don cho co quan chic näng chuyên mOn lien quan thçi l giài quyêt.
c. cong tác p/thng, chng tham n/i üng:
Kt qua: 4/4 TPT dt giãi, 02 giãi ba, 02 giãi KK; Giáo viên dy giôi cp tinh bc tiu hçc: dt 6/8 giáo viên, 04
giài nhI, 02 giài ba; H9c sinh giôi cp tinh bac THCS, có 1/5 h9c sinh dt giài khuyên khich mon Ngtt van.
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Tip tiic quán trit dn cáo ca quan, dan vi, UBND cáo x. trin lthai thixc
hin nghiêrn Lust Phông, chông tham nhüng; Quy dinh so O1-QDi/TW ngày
10/5/2018 ci'ia B ChInia tri v Quy dinh trách nhim và thâm quyên c'Cia üy ban
kirn tra trong cong tao phông, chng tharn nhüng; Kê hoch phèng, chông tham
nhüng nàrn 2019 cüa UBND huyn; Kê hoch sO 23/KH-UBNID ngày 19/3/20 18
cüa UBND huyn v triên lthai thic hin Nghi. quyêt so 126!NQ-CP ngày
29/11/2017 v Chuorig trInh hành dng ci'ia ChInh phü thirc hin cong tao phàng,
chéng tham nhüng dn nàm 2020.
Kt qua Qua kiêrn tra ni b, và thanh tra theo k hoch chua phát hin vçi
vic tharn nhfing nào.
3.2. Cong tác Tix pháp:
T chrc thârn djnh Dir thào Quyêt djnh Ban hành Quy ch Thi dua, Khen
thu&ng cüa huyn. Däng k khai sinh 17 truàng hp6 ; khai ti 06 truàng hçp7.
Dãng k kt hon 10 c.p; Xác nhn tInh trng hon nhân 02 Truà'ng hpp. Däng k9
cha, mc nhn con 02 truèng hgp. Dã chüng thirc duc 817 vic, so lugng bn sao
là 1.422 bàn, 1 phI thu dugo 4.436.000 dông8.
3.3. An ninh - Quôc phông, Trt tir an toàn xã hi:
- Quc phông trên dia bàn huyn n dtnh, duy trI nghiêrn ch d trçic sk
sang chiên dâu. To chic Lê: giao, nhn quân 2019 (50/50 than]a then, dt 100% ke
hoch); Ra quân huân 1uyn nm 2019 theo huóng dan cap trên.
- Trt tçi an toàn xà hi: T chi'irc 26 buM tuyên truyn cáo quy di.nh v trt
ti.r an toàn giao thông và nOng d con; Tuân tra kiêrn soát 88 Ca, phát hin 39
truèiig h9p vi phrn, trn gi 16 lugt xe mô to, 23 lu9t giây to' xe (ôtO 13, mOtô
10). Ph.t cânh cáo 01 trithng hgp, pht tiên 32 truO'ng h9p, np vào kho bc Nba
nuó'c 25.113.000 dOng. Tiêp nhn và lam CMD cho 85 trung h9p9. Tiêp nhn
và lam thu tiic cap Men sO, giây dàng k xe cho 52 tru'O'ng h9p.
3.4. Cong tác NQi vii:
- Cong tác can bç3, tá chc bç5 may: Quyt dnh diu dng và b nhim 07
lnh do quàn 1'°; Nghi hu'u truó'c tuôi theo Nghi. dnh s 108 cho 01 cOng chuc
thuc phOng TC-KH huyn và 02 viên chrc cáo trtxO'ng trrc thuc; Nghi thôi vic
dôi vOi 02 can b khOng chuyên trách cap x; Nâng rnic phii cap thâm niên vugt
khung dOi vi 01 viên chuc; Phii cap kiêm rthim dOi vói 02 can bO khOng chuyên
trách cap x; Thnh 1p ban biên son Dê an sap xêp, to chc li cáo truO'ng rnm
non,tiêuh90 và trung h90 ca sO' trén dia bàn huyn, giai don 2019-2021. Cho chñ
truang bô trI 1irc lugng Cong an chInh quy dam nhn chirc darth Cong an xä.
- COng tac thi dua - klien thwóng: Quy& dnh: Tang giy khen cho 27 tp
the và 72 oá rih&n và COng nhn danh hiu lao dng tiên tin cho 33 t.p th và 206
cá nhân; Dan v tiên tiên cho 10 tp the và 18 cá nhân chiên s' tiên tiên; COng
nhn danh hiu chiên s thi dua co s& cho 11 cá nhân; Khen thithng cho 15 dan vi
6 Trong do: Nam: 05, NEt: 12. D.ng k dung han: 11. Dng k' 1i: 06.
"Trong do: Nam: 01, NEt: 05. Ngubiffr dO 16 tui tr len: 06. Bàn chirib giykhaitir: 01. Chtdo bnh.
S Chüng thic bàn sao tfr bàn chinh: 780 vic; Chrng thc chü k: 30 vic; COp bàn sao tO so goc: 07 vic.
COp mó'i 24, cOp dOi 35, cap lai 26.
10 Phang NQi vp, Tu phOp, Thanh tra, GiOo dic vO Dào t.o, Trung tam GDNN - GDTX, van phOng huyn.
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thuc cac kh&, cim thi dna cüa huyn có thành. tIch xut s.c trong phong trào thi
dna nàm 2018; Kin toàn 1i các Khôi, Ciirn thi dna trên dj.a bàn huyn.
- COng tác Cái cách hành chInh: T chirc HOi nghi. dánh giá, rut kinh
nghirn ye kêt qua chi so cài cách hành chInE nm 2018 dôi vó'i TiJy ban nJaân dan
huyn, xL Kin toàn B phn tiêp nhn và trâ kêt qua theo ca chê rnt cira t.i Uy
ban nhân dan huyn.
- COng tác Hi. T chirc 1cIrn tra chu'oig trInh Dir an "Ngân hang bô" ti
02 x. (Thanh An và Long Mon)'1.
4 Dánh giá chung:
NhIn chung trong tháng 3/2 019 UBND huyn d quan tarn chi dçio các co'
quaii chuyên mOn lien quan và UBND các x tp trung thcc hin tOt nhirn vz
theo Ké hoçich dê ra. Ciii the dâ phOi hcrp klein tra, hu'&ng dan Nông dan tiên hành
chain soc cay trOng nhát là cay ha và cOy hoa màu, vt nuOi dam báo; ccc mO
hInh trInh diên nhu' cOy C'h, cOy an qua phOt triên tOt, giá Ca các int hang thiêt
yêu On dinh, dam báo nhu cOu mnua sam cia nhOn dOn; cac chInh sách cho ngzthi
CO cOng, dOi tu'Qng xä hçäi du'cic thy'c hin day th, kp thài, các hoçt d3ng van hoá,
van ngh the dyc the thao diên ra sOi nOi dáp v'ng nhu vui cho'i, giài tn cia nhOn
dOn; an ninh chInh trj, trot tic an toàn ill hi dWQ'C dam bào.
Ben cinh nhilng kt qud dçit du'cic vd'n cc5n hçzn chê' nhu': C'On xudthin mn5t
sO bnh & ngu'O'i; C'On xáy ra tInh hInh sdu bnh, chu7t hçii phth cOy trOng; TInh
hInh thu thuê trên dja bàn huyn dçit thOp, nhOt là tai các xa, bInh quOn dçit
13,9%/5 xa. Riêng xä Long MOn hin nay thu nç5i dja dt 0% so vó'i chi tiêu giao,
vOn cOn 6 em hQc sinh chu'a ra l&p sau têt O' các xâ Long Hip, Long Mai, Long
So'n).
III. Phu'o'ng hu'&ng, nhim vii trçng tam cong tác tháng 4/2019
1. T.p trung chi d.o thirc hin san xut vii Dông Xuân 2018 -2019, quan
tam viêc diêu tiêt, sr dçing nuó'c tui tiêu hçp 1; Theo döi nàm chàc tInh hInh
djch bnh gia süc, gia cam ca s& dê triên khai các bin pháp phOng, chông djch
bnh và chi d.o ngui dan tiêp tijc duy trI dan gia süc. Triên khai: tháng v sinE
lieu dc khü tràng d:9t 1 nàm 2019, Dê ó.n "MOi xa mnt san phOmn" tinh Quàng
Ngi, giai don 2018 - 2020, dinh huo'ng den näm 2030. Lp dir an các mô hlnh
trinh diên thuc chuong trinh khuyên nông näm 2019; Xây dimg KR lam vic yój
x. Long Mai và Thanh An dê chi do thirc hin các tiêu chI chuong trInh xây
dirng Nông ThOn Mói. Chuan bj. ni dung báo cao phic vii Doàn giám sat vic
thic hin tái ca câu ngnh nông nghip gn vói Chtio'ng trInh rni1c tiêu quôc gia
xây dçmg nông thôn mói, các mô hlnh khuyên nOng trên da bàn huyn Minh
Long, giai don 2016 - 2020.
2. Tang cithng cong tác tun tra, truy quét cac tçi di&n ch.t, phá, khai thác
thng trái phép. Tiêp tiic tuyên truyên, dông thà'i rà soát các dôi txgng phá rmg,
khai thác, mua, ban lam san trái pháp 1ut dê có bin phap theo di, ngàn chin.

11 Kt

qua, có 02 h bO bj bnJa, không phát trin xin ban d mua bô khác, 01 h ban 01 con nghé con d giái quyt
kbó khn gia dinh diêu thuc x Long Mon. Can la các hO thijc hin dung cam kOt và bO phát trin tot.
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Thành 1p doàn kiêrn tra lien ngnh kirn tra vic xây dirng và thic hin phuang
an bào v rrng, phông cháy, chta cháy rng c1ia chñ riimg.
3. Tip tçtc: don dc don vi tu vn hoàn thin f an thành 1p Thi, trân Mirth
Long, huyn Mirth Long và d an Quy ho.ch xây ding vüng huyn Minh Long;
Tang cuông phôi h9p vói Di quàn l Th tru'ng so 1 kiêrn tra thj truông hang
hóa thirc phârn darn bào v sinh an toàn thic phârn trên da bàn huyn; thng cung
kirn tra tInh hInh xây dçrng cña các h dn trong trung thm do thi. Triên khai so
kt 05 nãin thirc hin Ngh quyM s 09/NQ-BDND ngày 29/4/20 14 cña HDND
tinh Quàng Ngi.
4. Tang cuông cong tao 1drn tra, quàn l bn bi, dt dôi, cat, sOi lông
song; Cong b cáo Quyêt dnh thu hM dat, huóng dn cho thuê dat; Phôi h9p vi
don vi. tu vn tin hành do dc dat lam nghip.
5. Trin 1dai thuc hin các d an du tu' XDCB nàrn 2019 và don dc don
vi thi cOng dy nhanh tin d thi cong các cOng trinh chua hoàn thành. Day rn.nh
vic trin khai vic thirc hin cáo cOng trinh chuyên tiêp, triên khai thi cong rnói
cáo cong trmnh xãy dirng NTM, 135, 3 0a, và nguOn ngân sách huyn, tinh. Thrc
hin cong tao bi thuông, giài phóng rn.t bng dam bào dung tiên d, tang cung
cOng tao kim tra, giárn sat cáo cong trinh dâu tu xây dtrng co bàn cfing nhu cáo
di an chun bi, du tu. Thârn djnh ho so' và phê duyt kê hoch lçra 0h9n nhà thãu,
h so' mi thâu và kêt qua lisa 0h9n n]aà thau.
6. Dy rninh cOng tác thu thug trên di.a bàn, darn bào thu dung, thu dO.,
ohéng that thu, chi dung miic dIch, dam bOo ngân sách. Chuân bi. các ni dung, so
lieu dáp ü'ng cac yêu câu cüa doàn kiêm toán k.hu vçrc III dôi vói ohuong trInh 30a
tiên di.a bàn huyn. Xét duyt, thârn di.nh quyêt toán närn 2018 cáo don vi..
7. Thành 1p doàn tham gia HOi thi giáo viên dy giOi THCS op tinh. Tip
tic thirc hinkiêm tra chuyên môn, chuyên d... ó' bc Main non, Tiu h90 Va
THCS theo kê hoch. Tp trung huy dng HS ra lóp, duy tn 51 sO, hn ch bô h90
giita chrng; Thành 1p Hi dOng xét hoàn thành chuong trInh Tiêu h90, tot nghip
THCS, tuyên sinh các ló'p dâu cap; Huóng dn to chrc kiêna tra h9c ki II näm h90
2018-2019. Chi d.o cáo trirô'ng IVN cp nht so 1iu trê 5 tuôi hoàn thành chuong
trmnh len h thOng trrc tuyên. To chuc kiên tra cáo diem truè'ng khOng sü ding d
có KR bàn giao oho UBND x. quàn l' và oó phu'ong an thanh l.
8. Xây dçrng K hoch luan ohuyn sách dn cáo truông. T chuc Ngày
ohy Olympic vi sirc khOe toàn dan nàm 2019; Ph& h9p vó'i Trung Tam khuyên
cOng và Xüc tiên thuo'ng rni tinh Quàng Ngai tuyên truyn phiio vii am thanh
chuong trinh" Phiên chci hang vit"; TO chuc lóp ngh rthân truyn dy cng
chiêng t.i huyn närn 2019.
9. Tip tc thic hin t& cong tao khárn chüa bnh cho nhan dan. Kim tra
cáo quán an, djch vi kinh doanh th'c phm và di.oh vi ch bin thrc phm trên
di.a bàn huyn. Duy trI t l tiêm chüng day du cho tré em du'i 1 tuM.
10. Tnin khai cáo chuong trirth MTQGGN. Tip tio thc hin ch d,
ohInh sách NCC, day mnh cOng tao xut khu lao dng, dào to ngh cho lao
dng nông thôn, rà soât thng, giârn dôi tu9ng hu''ng BTXH.
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11. Trin khai thirc hin các chInh sách d&i vó'i dng bào dan tc thiu s và
chuong timh 135 nm 2019, Chuân hi cac diêu kiên to chuc Dai hôi dai biêu cac
dan tc thiêu so cap huyn lan thtr III, 11am 2019. To chirc: tp huân phô biên
thông tin, bôi diiông kiên thtrc cho ngu'ô'i có uy tin d9t 1 näm 2019; thô'i slr cho
doi tu'crng v thành lien ye nn tao hon và hon nhân cn huyêt thông ti các truèng
THCS trên da bàn xa. Lam vic vói Doàn giárn sat vic thrc hin Nghj quyêt so
01/2017/NQ-HDNID ngày 30/3/2017 cüa HDND tinh ye vic ho trg biêu du'o'ng,
lchen thuóng dôi vói h gia dlnh, thôn, xã huyn thoát nghèo yang mien ntii tinh
Quáng Ngai giai don 20 16-2020 trên dja bàn huyn và xi Thanh An.
12. Ban hành huóng dn bu, ch9n dai biki tharn dir Dai hi di biu dan tc
thiêu so huyn Minh Long lan thü' TTT nàrn 2019 Va cOng tác khen thu'öng Di hOi.
Hoàn thành 02 De trInh BTV Huyn üy cho kiên: Dê an thành 1.p Trung tarn
Truyên thông - Van hóa - The thao huyn Mirth Long và De an sap xêp, to chác li
các trnôuig Maria non, Tiêu h9c Va THCS trên dia bàn huyn Mirth Long, giai don
2019-2021. Hoàn thành Quy the thi dna khen thu'&ng, dong thai kin toàn li Hi
dOng thi dua, khen thuOng huyn; To chirc tong kêt cong tác thi dua khen thuôiag
nàrn 2018, phát dng phong trào thi dna nm 2019.
13. T chtrc kim tra v cong tác tu pháp t.i các xL Trin khai thçrc hin
nghiêm tüc Kê ho.ch cOng tác phông, chông tham nhflng nàrn 2019; Thirc hin
giài quyet don thu khiêu n.i, to cáo phát sinh (nêu co). PhOi h9p vói Ban Tiêp
cOng dan huyn to chrc tOt các cuc tiep cong dan djnh k' và thuông xuyên ti
phông tiep dan huyn; tiep nhn, x1r 1, giài quyêt don thu khieu ni, to cáo, kien
nghj, phãn ánh kjp thi dung quy djnh. Huóng dn cong dan thirc hin quyên
khieu n.i, to cáo theo quy djnh cüa pháp 1ut.
14. Gift vfing an ninh, chInh tr, trt tçr an toàn xã hi tren da bàn huyn.
Duy trI nghiêm chê d trçrc san sang chien dâu; Xây dçmg, giao chi tieu to chc
huan 1uyn LL dan quân tçr v cap xi nãm 2019; BOi duöng hen thic Quôc phông
dOi tuç)ng 3.
15. Tip tiic phát dng phong trào toàn dan bàn v An ninh T quc ti cáo
xä Long Son yà Thanh An. To chóc tuyn truyen, giáo diic pháp lut ye cong tác
tha tr tru'ó'c thai hn có dieu kin, cOng tao tái hôa nh.p cong dOng 02 xa Long
Hiêp yà Long Son.
Trên day là k& qua cOng tác chi do thirc hin kinh t - xã hOi trong tháng 3
và môt so nhiêm yu chü yeu tr9ng tam tháng 4 nm 2019 trên dja bàn huyn.
UBNID huyn kInh báo cáo UBND tinh, Thuèng trçrc Huyn uS', HDND huyn
theo döi chi dao./.
AT0'i nhân:
- UBND tinh (B/c);
- TT. RU, BDND;
- CT, các PCT;
- MTrân và các Hôi doàn the;
- Các dan vi truc thuôc;
- Các ca quan cüa tinh trên dja bàn huyn;
- UBND các xã;
- VP: C, PCVP;
- Luu VT.
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