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BAO CÁO
chi do thirc hin cong tác tun 14 ('tz ngày 01-05/4/2019,)
và kê ho,ch tuãn 15 cüa UBND huyn

I. Cong tác chi do, diu hành cüa UBND huyn:
1. Các hott dng trQng tam cüa CT, PCT UBND huyn:
cho
- To chfrc: Chào c du tháng 4/2019. Tp hun sir diing cht k
can b, cong chirc viên chiirc truc thuôc UBND huyn. Hi ngh trin khai
nhirn v1i giáo dic an ninh quOc phông, phOng khOng nhân dan và rut kinh
nghirn cong tác tuyên quân nàm 2018. Kirn tra chuong trInh rnic tiêu Quc
gia xây dçrng nOng thOn rni i Long San.
so

xa

- Tham dir: Khaimac phiên chç hang Vit v huyn. Hi ng dánh giá
lao dng vic lam và ho trg doanh nghip. Dir h9p djnh ki qu I cüa UBND
tinE. BI thu Huyn u tiêp xic dôi thoai vi nhân dan xã Long Mai. Trirc báo
cong tác dan 4n qu 1/20 19.
- Lam vic : Vi Chi cic do luè'ng chat luçmg tinh Quàng Ngãi. Doàn
su'u tam hin 4t bàn sac van hoá dan tc huyn Trà Bng.
- Ban hành van ban: Trong tun, UBND huyn ban hành 51 van bàn,
trong do: Quyêt djnh cüa Chü tjch UBND huyn 36, Cong van 06, Báo cáo 06,
thông báo 02
II. Kêt qua thiyc hin trên mt

so

linh vtyc:

1. Nông nghip: Xây drng K hoach thrc hin nhim v11 Ngành nông
nghip và Phát triên nông thôn nàm 2019. Báo cáo: Vic thrc hin chInh sách
phOng, chông thiên tai; DanE mic di,r an kêu gi dâu tu tryc tiêp
pháp lut
nuOrc ngoài (FDI) vào linh virc nông nghip, nông thôn giai doan 2019 — 2025.
ye

Cay hta: NguO'i dan dang thu hoach 1ia vi Dông Xuân, qua dánh giá tai
3 xA Long Hip, Thanh An và Long Mai có nàng suât, san luqng:
+ Xà Thanh An: Din tIch 23 8,5 ha, nãng sut bInh quân 45,28 tJha dat
102,23% ké hoach, san lucrng 1.079,9 tan dat 102,23% kê hoach.
+ Xä Long Mai: Din tIch 159,43 ha, näng sut bInh quân dat 48,05
ta/ha, san lugng 766,06 tn dat 100,97% kê hoach.
+ Xã Long Hip: Din tIch 167,9 ha, nàng sut bInh quân 50,24 tt1ha,
dat 103,37% k hoach, san lucing 843,5 tn dat 102,58% k.
- Cong tác Khuyên nông: Phân cong can b k thut kirn tra huóng
dn các ho thuc hiên mô hInh näm 2018 và kiêrn tra diên tIch dat các h dã
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dàng k thirc hin rnô hInh näm 2019. Giárn sat vic thirc hin tiêu dc khü'
trüng ti các xã trên toàn huyn.
2. Tài nguyen - Môi trirô'ng: Thông báo dâu giá quyn khai thác
khoáng san. Ban ho so' dâu gia quyên khai thác cat, sói lông song trên dja bàn
huyn. Kiêm tra tInh hInh cap 08 giây chimg nhn quyên sir diing dat san xuât
nông nghip. Cap 03 Giây xác nhan dàng k kê hoch bào v môi trung cac
03 dii an. (Trwôiig máu giáo: Long Mai, Long Scm, Khu dan Cu' thón 2).
3. Xy dirng co' s& h tang - giao thông: Phi hçp t chirc Phiên chçi
hang Vit. Báo cáo tong kêt 10 näm thirc hin Cuc 4n dng "Nguôi Vit
Nam uu tiên dung hang Vit Nam". Theo dOi tiên d xây dirng Nba 167.
4. Tài chInh - Kê hojch: Báo cáo: Quyêt toán von dãu tu xây drng co'
bàn nàrn 2018; BO sung tInh hInh thrc hin von dâu tu chu'o'ng trInh rnc tiêu
QuOc gia giám nghèo, Chu'o'ng trInh 135 ttir 2016-2018. Phê duyt dir toán và
phân khai kinh phi cho Ban lien lc h9c sinh Mien Narn di tham quan, hpc tp
kinh nghirn ti mt sO tinh phia Bàc. Xir l tài khoàn tm giü dgt 1 näm 2019.
Phê duyt két qua içra ch9n nhà thâu: Gói thâu sO 3 toàn b phân thi
cOng xây drng cong trInh Khu dan cu thôn 2 xà Long Hip; gói thâu sO 7 toàn
b phân thi cOng xây drng cOng trInh Tuyên thôn 3 — Ha Bôi xã Long Hip.
Nhn và cap oi ho so dàng k kinh doanh h kinh doanh cá the vi von
200 triu dông.
5. ChInh sách xã hôi - an sinh: Thuc hiên chi trá tro cp tháng4/2019
cho dOi tucmg Ngthi có cOng vói each mng vi sO tiên 859.049.000 dông; chi
trâ trçY cap thanh niên xung phong vi so tiên 2.700.000 dOng. Chi trg cap cho
dôi tuçYng bão trçl xã hi tháng 4/20 19 vi so tiên 194.535.000 dOng.
6. Dan tc: Báo cáo: Tong hçTp D an tng th du tu phát trin kinh tê
xã hi vüng dan tc thiêu sO và mien nái, vüng có diêu kin dc bit khó khn
giai don 2016-2018; Kêt qua rà soát xã, thOn hoàn thánh mi.ic tiêu Chuong
trInh 135 nám 2019; Kêt qua thrc hin chInh sách dan tc tr näm 2017-2018.
Xét ch9n nguii uy tin trong dOng bào dan tc thiêu sO di thäm quan h9c tp
kinh nghim các tinh Phu Yen và 05 tinh Tây Nguyen.
7. Giáo diic - Dào tio: Chun bj các diu kin d tham gia Hi thi "Be
khéo tay — Be nhanh trI" bc Mâm non cap tinh. Huó'ng dan các tnumg tharn
gia cuc thi ye tranh theo sách d tuyên ch9n tranh tham gia cap tinh. Tiêp
nhn và trao tng 20 xut qua cho 20 h9c sinh h9c lirc khá, giOi có hoàn cânh
khó khän do Trung tam xüc tiên dâu tu thucrng mai Quáng NgAi tang.
- Hot dng cüa Trung tam giáo diic nghê nghip — GDTX: Duy trI
n& np dy vã h9c. Len ke hoch dy phi do cho h9c viën 1O'p 12. Chuãn bj
so cho h9c vien thi tot nghip TI-IPT
8. Y t: Trin khai Tháng hành dng vi v sinh an toan thrc phrn närn
2019 tren dja ban huyn. Tuân qua khOng có dch bnh xày ra. Trung tam y te
huyn d khárn cho 167 hucit bnh nhân.
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9. Dài TTPLTH: Dä phát tharth trong huyn 07 chuong trInh (phát song
song bang 02 tiêng Kinh và Hre). Tiêp phát truyên hinh 133 gRi. Phát song FM
63 gi. To chiirc 3 buôi chiêu phim vii 550 lup't ngui den xem.
10. Van hóa thông tin: Phic vi am thanh và van ngh phién hang chçi
Vit nàm 2019. Báo cáo tong hçp ngày chy olimpic 2019.
11. Ni vU: Kin toàn Ban chi dao và Van phOng Thumg triic Ban chi
do phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirung dà'i song van hóa" huyn. TrInh
thuO'ng trçrc Huyn Uy 02 Dê an thành 1p Trung tam truyên thông - van hóa the thao huyn Mirth Long và Dê an sap xêp, to chc 1ti các trung Mâm non,
tiêu hQc, THCS trên da bàn huyn Minh Long, giai don 2019-2021.
Phê chun kt qua b sung chirc danh Chii tjch Hi chU thp do xã Long
Mai, nhirn ki 2016-2021. Báo cáo ho so khen thu&ng thành tIch kháng chiên
con ton d9ng trên dja bàn huyn.
12. Thanh tra: Dc dc Trung tam Giáo dc ngh nghip -GDTX huyn
triên khai thrc hin các kiên nghj trong Kêt 1un thanh tra, hin nayd. có báo
dánh giá
cáo kêt qua kiêm diem tp the và cá nhân. Xây drng báo cáo chi
cong tác phOng chông tham nhüng näm 2018.
so

13. Tir pháp: Trong tun dã ching thirc duçic 10 vic, 1 phi thu 20.000
dông.
theo co' chê mt cfra, tip cong dan:
14. Tiêp nhn và trã kêt
- Tiêp cong dan: KhOng có cOng dan.
- Don thu: Tiêp nhn 01 don thu kin nghj, dà chuyn co quan chuyên
mon giái quyêt.
- Tip nhn và giài quyt 16 h so Dt dai, 10 h so Chüg thirc.
qua

15. An ninh - Quc phông:
Quc phông trên dja bàn huyn n djnh, duy trl nghiêm ch d tryc sn
sang chiên dâu.
Trt tir an toàn xã hi: Xáy ra 01 vi tai nin giao thông, lam bj thuong
02 ngui, vi vic hin dang duçic co quan Cong an huyn diêu tra lam rö.
Quãn 1 hành chInh Nhà nuâc v an ninh, trt t1r: T chirc 05 bui tuyên
truyên các quy dnh ye trt tçr an toàn giao thông; tuân tra kiêm soát 20 ca, phát
hin 05 truè'ng hcTp vi phm, pht tiên 09 trumg hgp, np vào kho bc Nba
nuc 8.180.000 d; Däng k xe 17 trutmg hqp. Tiêp nhn và lam thu tiic
chiirng minh nhan dan 19 trurng hgp.

cap

III. Mt nhim vU tr9ng tam tuân 15 /2019:
1. Kim tra theo dôi tInh hInh dch bnh gia sñc, gia cm trên dja bàn
huyn. To chiirc dánh giá nãng suât hia vi1 Dông Xuân tai xã Long Son và Long
MOn. Kim tra tInh hInh thrc hin chuo'ng trInh mc tiêu Quôc gia xây dmg
17/201 8/TTNOng thôn mó'i tai các xã. Triên khai thtrc hin các Thông tu
BNINPTNT và 38/2018/TT-BNNPTNT cüa Bô trithng Bô nông nghip và Phát
so

so
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trin nông thôn v quãn 1 An toàn thirc phrn thuc lTnh vxc nông nghip.
Báo cáo kêt qua xêp 1oi hçp tác xA nông nghip näm 2018.
Hung dn các h thirc hinphát d9n thrc hi, lam có, vun góc mô hInh,
cay ché, cay quê, cay an qua, cay sâu riêng. Huthig dan nông dan thu gorn ram
rt dê dir trtr thirc an cho trâu, ho. Diêu tra djnh ki, diêu tra tuyên, diêu tra ho
sung trên cay trông.
2. Thu hôi dt cüa h gia dmnh, cá nhân khi có h so. Tiêp nhn và giài
quyêt ho so theo co chê 1 cira.
3. Thrc hin ké khai và däng nhp cong trInh cap nuóc sch nông thôn
tp trung. Phê duyt quyêt toán dr an hoân thành 02 Cong trInh: tiêu hgc
Thanh An và Long Son. Phé duyt quyêt toán cong trInh: Xây dçmg 02 phông
hoc diem Yen Ngira — Tru'Ong mu giáo và tru'mg TH Long Scm.
4. Tp hun ph bin thông tin, tuyên truyên pháp 1ut chü tru'cmg, chinh
sách, pháp lut cüa Nba nu'ó'c ye tInh hInh nhirn v11 phát triên kinh tê - xâ hi,
quôc phOng, An nhinh chinh tr cho ngu'ôi có uy tin trong dông bào dan tc
thiêu so.
5. Thành lap doân và chun hi các diêu kiên tharn du Hôi thi "Be khéo
tay — Be nhanh trI" bc Mârn non cp tinE. Tham gia Hi thi "Giáo viên lam
Tong pht.i trách Di giOi" cp tinh.
6. Kiêm tra, giám sat cong tác khám so tuyn sc khOe nghia vi quân sr
cho thanh niên trong d tuôi 17 trên dja bàn huyn. Huâng dn triên khai thrc
hin Tháng hành dng ye v sinh an toàn thirc phâm. Xây drng Kê hoch
phOng, chông dich näm 2019.
7. Phi hçip vfii Hi Nông dan huyn t chirc Giài bong chuyn tmyn
thông nông dan tranh cilip "Bong láa yang" huyn MinE Long lan thtr XVII.
8. Báo cáo dánh giá cong tác phOng, chng tham nhüng nàm 2018.
9. Xây drng và trin khai thrc hin K hoch ph bin, tuyên truyên và
thi hành Lut dc xá, näm 2018. Tiêp tVc phát dng phong trào toàn dan báo v
an ninh to quôc.
Trên day là kêt qua thrc hin cOng tác tuân 14 và kê hoach cong tác tuân
15 cüa UBND huyn Minh Long kInh báo cáo Huyn u, HDND biêt, theo dOi
chi dao./.
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