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Phan I
TINH HINH CONG TAC THANG 01 NAM 2018
I. KINH TE
1. Ve nong nghiep: Tap trung chi ciao sin xuat va cham soc vu Dong Xuan
2017-2018, din tich lua gieo sa 1.341,5ha/1.341,5ha, hien nay giai doan dê nhanh
sinh truong phat trien tot. Da chi ciao cac bin phap phong, trir sau benh khong cue
lay lan ra din rong. Dong thai, chi dao kiem tra, sera chua he thong thuy lqi bao
dam nguon nuoc tubi cho sin xuat. Ve chin nuoi, clan gia suc gia cam phat trien tot
khong xay ra dich benh. Thuc hien tot Chi thi 23/CT-UBND ngay 07/7/2011 cua
UBND tinh ve tang cuohng cong tic quan ly giet mo gia sue, gia cam. Ve KTVKTTT, tip tuc huong din nguoi din cham soc mo hinh vuohn diem va van d6ng
clang ky xay dung vu&n diem nam 2018.

2. Ve chuang trinh muc tieu quoc gia xay dtrng nong thon moi: Tich c1;xc chi
dao cac xã Binh Lam, Que Tho, Que Binh khac phuc nhirng tieu chi bi "rot". Tiep
tuc dau to cho 03 xã Hip Hoa1, Hip Thuan2, Binh San3 trong 10 trinh giai doan
2016-2020 va cac xa con lai.

3.Ve cong tic kiem tra, quan 1y va bao ve rirng: Ban hanh va trien khai thuc
hien Ke hoach so 02/KH-UBND ngay 10/01/201 8 ve kiem tra, truy quet cac dia ban
trong diem ve vi pham Ludt Bao ve va phat trien rung tren dia ban huyen Hip
Due4.
4. Ve CN-TTCN, TM-DV: Tao dieu kin cho cac doanh nghiep, HTX, cac ca
soy sin xuat tham gia Hi chq Thuang mai hang tieu dung Hip Dirc nam 2018; thi
truing on dinh clap üng nhu cau mua sam cua nhan din. Chi dao Doan kiem tra lien
nganh tien hanh kiem tra, phong chong gian lan thuoang mai, kiem tra VSATTP i
chop Viet An, chq Hip Dtrc va cac coy soy buon ban tren dia ban huyen.
5. Ve TN&MT, thuc hien tot cong tic giao dat, cap GCN QSDD cho nguohi
din. Tong hgp lap cac phuong an BTTH, GPMB cua cac dtr an trinh cap co tham
quyen phe duyet. Cong tic kiem tra, quan 1y tai nguyen, khoang sin va BVMT duoc
trien khai chat che, hieu qua.

Dat 10/19 tieu chi.
flat 17/19 tieu chi.
3 Dat 10/19 tieu chi.
° Kim tra phat hien va xis Iy 05 vi pham Luat Bao ve va Phat trien rirng; trong do tam giO tang vat, phtrang tin vi
pham hanh chinh gm: 6,070 m3 go
2,161 go tron; 01 chiec xe bo; Thu tien xir phat vi pham hanh chinh:
7.500.000 dung; Ban tang vat, phuong tin tich thu: 82.000.000 gong. Tong thu n6p ngan sach Nha nuoc: 87.50.000
dong (Tam magi bay trieu nam tram ngan Qong y).
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6. Vé du tu và xây dimg: Tp trung thanh, quyt toán các cong trInh XDCB
hoân thành. Kiêm tra, khäc phiic các tuyên dung giao thông bj xuông cap, lay li
dê phiic vi nhu câu di lai cüa nhân dan trong dip M. Theo dOi, quãn 1 tot hot
dng vin tài a các ben Xe, tuyên xe but Tam K'-Hip Drc và ngi..rgc 1i bào dam
phiic vii nhu câu cüa nhân dan. Sira chia he^ thông din chiêu sang trên toàn huyn
nhäm báo dam phiic v11 cho nhân dan vui Xuân, don Tét. H6 thông thông tin lien
lac, nixOc sach Co bàn bão dam phiic vi nhu câu sir ding cüa nhân dan.
7. Tng thu NSNN 71.274 triu dng, dat 22,2% so vOi DT tinh giao, dat
20,02% so vâi NQ HDND huyn, trong do thu PSKT 774 triu dông, dtt 4,15% so
vâi DT tinh giao, dat 3,7% so vOi NQ HDND huyn. Tong chi NSNN 5.438 triu
dông, dat 1,7% so vâi DT tinh giao, dat 1,72% so vâi NQ HDND huyn. Thu 18 phi
mon bài: 150/300 triu dông dat 50% KH5. NhIn chung cong tác diêu hành thu, chi
NS bào dam giái quyêt kip thai hoat dng phát sinh trên dja bàn.
II. VAN HOA - XA HQI
1. So kt h9c kS' I và trin khai ke^ hoach hoc kS' II näm h9c 2017-2018. Thuc
hin tOt các cuc vn dng, phong trão thi dua trong ngành giáo dc vã tiêp tiic dâu
Ur nâng cao chat h.rçng giao diic theo huâng toàn din. My dung ké hoach phát
triên giáo diic nãrn h9c 2018-2019.
2. V y th, duy trI tt cOng tác KCB cho nhân dan. Tham rntxu ban hành chrong
trInh thirc hin Nghj quyêt sO 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 ye tang cu&ng cOng tác
bão v, chàm soc và nâng cao sirc khOe nhân dan; Chuong trInh thrc hin Nghj
quyt s6 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 ye Cong tác dan so trong tInh hInh mai.
3. Triên khai chin djch SKSS/KHHGD dçit 1 nãrn 2018. Phát Ong phong trào
däng k xây dung mO hInh câu lac b, thôn, khôi ph 05, xä không có ngixai sinh con
thü3tr&lôn.
4. Triên khai ke^ hoach tuyên truyn co^ dng các hoat dng VHVN,TDTT
mirng Dãng, don Xuân Mu Tuât 2018, các ngày lê, k nim. Tham muu tOng kêt
20 närn thrc hin Chi thj 17-CT/TW ngày 18/01/1998c6a Bô ChInh trj ye vic thirc
hin nêp song van minh trong vic ctxói, vic tang, lê hi và tong kêt 10 näm thirc
hin Chi.rong trInh hành dng sO 20-CTr/TU ngày 31/10/2008 cüa Tinh fly ye tiêp
tiic xay drng và phát triên van hóa, ngh8 thut trong tinh hInh mOi.
5. Hoat dng TT-TH Xay dung các chisong trInh phçic viii chào don näm mài
trên song truyên thanh, - truyen hInh huyn. Bão drOng, nâng cap trang thiêt bj báo
dam tO chüc tot vic tiêp phát song các kênh truyên hInh.
6. Thrc hin chi, trá dy dü, kip thai các che^ Q cho dM ti.rqng. My drng va
triên khai ke hoach tO chüc các hoat dng phic vii tet Nguyen dan 2018. Chi dao
các xä, thj trân rd soát tInh hInh dai song nhân dan báo cáo tinh kip th&i. My dung
các kê hoach ye thirc hin chuong trInh BVCSTE, lao dtng - vic lam, xuãt khâu
lao &ng, dào tao nghê näm 2018. DOn dOe các xâ, thj trân thrc hin dirt diEm các
chInh sách khuyên khich thoát ,nghèo theo Nghj quyêt so 119/2014/NQ-HDND
ngày 11/7/2014 và Nghj quyêt sO 13/2017/NQ-HDND cüa Hi dông nhan dan tinh
Quãng Nam. Dê nghj cap han 11.189 the BHYT cho các dOi tt.rgng chInh sách6.
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Tinhdn 19/01/2018
HO ngheo, cn ngheo, thoát ngheo ben vQng va ngix&i dan dang sinh song tai ving KT-X1-1 dc bit khO khän.
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Tng kt vic thirc hin Quy& djnh s6 48/2014/QD-TTg ngày 28/8/2014 cüa Thu
tithng ChInh phü7.
7. Cong tác BHXH, hoàn thành k chôt so BI-IXH nám 2017. Thirc hin tot
vic tiêp nh.n, quãn i ho so chê Q chInh sách. Chi trâ kip thai, dung quy djnh cac
chê Q cho các dôi tixçlng ducic hr&ng.
III. QUOC PHONG, AN NINH VA XAY DVNG CH!NH QUYEN
1. Duy trl t& cong tác trirc SSCD, giü vUng ANCT, kim soát tot tinh hInh
TTATXH trên dja bàn huyn. Tharn muu Huyn üy ban hành Chi thj ye lãnh do
nhim vi QP, QSDP và tO chirc triên khai, giao chi tiêu nhim vi QP, QSDP 2018.
Ma dt cao diem tan cong trân áp ti phm dam bâo ANTT triiac trong và sau Tét
Nguyen dan 2018, kt qua trong tháng dã tO chirc 90 dqt tuân tra, lp biên bàn xir l
175 trtthng hop vi phm TTATGT, van dng thu hôi &rçYc 09 khâu sung tir ché,
diu tra bt giü 01 dôi tt.rçlng có hành vi trm cap tài san. To chrc phát dng phong
g kêt cong tác cong an, cOng
trào TDBVANTQ tai các khu dan cu trên dja bàn8; ton
tác cong an xâ näm 2017; so kêt và day manh thrc hin các dê an dâ ban hành. To
churc Hi nghj tng kêt cong tác phat huy vai trô cüa ngi.thi có uy tin trong dông bâo
dan tc thiêu sO näm 2017 và triên khai phi.rong huang nhim vi 20189.
2. RA soát, cong b o^ danh music van bàn QPPL ht hiu hrctoàn b6 hoc mt
phn näm 2017. Thurc hin tOt cOng tác ti.r pháp và thi hành an. To chirc tot cOng tác
thanh tra, tiêp cOng dan và giái quyêt don thu, dã tiêp 21 krçrt cOng dan và thu 1',
giãi quyêt 09 don (01 don khiêu nai, 08 don phãn ánh, kiên nghj). Thrc hin cOng
tác báo cáo ket qua kê khai, cong khai minh bach tài san, thu nhp.
3. Cüng co^ sp xp, kin toàn bo may to chi'rc; kin toân Trung tam K thut
nOng nghip. Tiêp tc thirc hin CCHC, tong hcip két qua khào sat mrc Q hài lông
cüa nguxai dan ye tai B6 phn Tiêp nhn và trá kêt qua huyn, cap xã näm 2017, báo
cáo Chi sO CCHC huyn. Tham miru Huyn üy xây drng ké hoach thrc hin Nghj
quyêt sO 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 ye tiêp tic dOi mâi h8 thông to chirc và quãn
1, nâng cao chat hrcTng, hiu qua boat dng cüa các don vi sir nghip cong lp.
Torn igi, trong tháng 01/2018, IJBND huyn dã tap trung chi dao các,ngành,
xa, thj trân dánh giá kêt qua thirc hin nhiém vu nAm 2017 và triên khai ké hoach
cOng tác näm 2018 yaj tinh than quyêt tam cao. Triên khai thurc hiên tot Chi thj
17/CT-UBND ngày 22/12/2017 càa UBND tinh ye tO chüc don mirng nAm mai va
têt Nguyen dan näm 2018, nen tlnh hInh san xuât ducic dam bâo, di song nhân dan
duc chäm lo chu dáo. Thj tru&ng truóc tét giá câ tuong dôi on djnh, khOng có tinh
trng dâu co, nâng ép giá bat hop l. TInh hInh ANCT, TTATXH duçic gi vi-mg.
Tuy nhiên, tinh hInh sâu bnh a cay trng có phát sinh rãi ràc. TO^ cht:rc thu
thuê mon bài chua dat ké hoach. TInh trng khai thác, 4n chuyên, buôn bàn lam
san trái phép van con xãy ra. Mt so ngành, dja phuong chm tham muu UBND
huyn giái quyêt durt diem các cOng vic tOn d9ng kéo dài trong nãm 2017, dc bit
trên linh vuc dat dai.
' Co 96 nhà, kinh phi là 2.82 ltriu dng.
DA phát dng &rçic 26/71 KDC.
Ti HOi nghj: UBND huyn dA khen thuông cho 06 già lang, nguäi cO uy tin cO thành tich xuât sac; tang 43 suât qua
cho các gia Lang, trtràng thôn và nguii cO uy tin trong dong bào DTTS Ong tri giá 43 triu dOng.
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Phan II
NHIM VU CONG TAC THANG 02 NAM 2018
1. Tp trung chi dao chäm soc vâ bão v san xuAtvii Dông Xuân, thi.r&ng
xuyên canh phông dông rung, chi do phông tth kip thai sâu bnh, diet chut, phá
ho?i cay trông. Tang cithng cong tác phOng, chông djch bnh, tiêu dc khir trüng a
gia süc, gia cam tai khu virc chq Hip Dirc, chcr Vit An, nhât là tiêm phông vii
DOng - Xuan và khôi phic tOng dan gia süc, gia cam sau Tét. Tang cuang dâu tu
vuin diem có hiu qua. Day m?nh phát triên các mô hInh trOng trot, chän nuOi mâi
trong h6 gia dInh.
2. Tdp trung quãn 1 chäm soc rtrng dã trông VA tip tiic tuyên truyn vn dng
ngr&i dan duy trI din tIch cay cao su tiêu diên dâ trông. Tang cuang cong tác quàn
l, bão v& rimg, kiên quyêt xr l nghiêm minh các vu khai thác, vn chuyên, mua
ban lam san trái phép. Triên khai thirc hin tot cong tác djnh earth djnh cu và các
chuang trInh lông ghép phát triên KT-XH mien nüi, vüng dOng bào DTTS.
3. Tip tic thrc hin t& D an tái Co cu ngânh nông nghip. Kim tra, theo
dôi tiên Q thrc hin nguôn vOn dã phân bô cho các xã và huang dan cho cac xa lp
phuong ho trq phát triên san xuât 2018.
4. Bào dam cung irng kip thai hang hod phiic vii nhu câu tiêu dung cüa nhân
dan, nhât là các xâ vüng cao, vOng sau. Thirc hin tOt Chi thj 17/CT-UBND ngày
22/12/2017 cüa UBND tinh và Chi thj sO 03/CT-UBND ngày 28/12/2017 cüa
UBNID huyn ye to chiic don mirng näm mâi và tét Nguyen dan Mu Tuât näm
2018. Quãn 19 cht chë giá ban ti các di 19, cua hang kinh doanh, eác chq trén dja
bàn, gop phân bInh on giá cá thj truang truóc, trong và sau Tét. Tang cu&ng kiêm
tra, kiêm soát thj tru&ng, chOng gian 1n thuong mgi, buôn ban hang giã, hang kern
chat h.rçing. TIch crc huâng irng cuc vn dng "Nguai Vit Nam i.ru tiên dOng
hang Vit Nam".
5. Chi do thrc hin eác chi tiêu KT-XH, dii toán thu chi NS nãm 2018. Tang
cixang cong tác quãn 19 ngân sách bào dam dung lut, tiêt kim, hiu qua, chOng
that thu. Tp trung thu hoàn thành chi tiêu thuê mOn bài. Các ngành lien quan và
UBND các xâ, thj trân hoàn thành cong tác ltp báo cáo quyêt toán các cOng trInh dã
hoàn thành chm tien Q theo dung quy djnh.
6. Trin khai ke^ ho?ch BTH GTNT 2018 và ke^ hotch kiên cO^ boa mt di.rang
DH giai do?n 2015-2020 tren dja bàn huyn Hip Di:rc. Tang ci.thng cOng tác quán
19, duy tu, bâo duOng cOng trInh cOng cong, cOng trInh thOy 1i và nuac sinh hoat va
Quy che quân 19 kiên trOc, mOi trtrang dO thj.
7. Lam tot cong tác giao daft, cap GCNQSD dat, côngtác kiêm kê, bôi thi.th'ng,
ho tra, tái djnh cu các dir an. Tang cuthng khai thác qu9 daft, quàn 19 ye tài nguyen,
khoáng san va môi tnr&ng. My dirng và triên khai phuong an thrc hin ngun kinh
phi sv nghip mOi truang näm 2018.
8. Tp trung nhim vu hoc kS' II narn h9c 2017-2018. Hirâng üng và thirc hin
có hiu qua các cuc vn dng, phong trào thi dua trong ngành giáo d%Ic, nâng cao
chat luqng giáo diuc theo hurO'ng toàn din.
9. Duy trI tot cOng tác KCB cho nhân dan và thirc hin tOt các ch.rang trInh
YTQG. Tang ctthng các bin pháp phOng, chông djch bnh, kiêm tra cht chê cOng
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tác VSMT, VSATTP tri.thc, trong vã sau tt Nguyen din 2018. Tip tic trién khai
thirc hin tot Dê an xây dirng xä dit chuân quôc gia ye y tê giai don 2013-2020.
10. Tuyên truyên co dng và to chüc các hot dng VHVN, TDTT mirng
Dãng, don Xuân Mu Tuât 2018, các ngày 1, k' nim. Kiêm tra các hot dng van
hóa, kinh doanh djch vi van hóa cong cong. Tang cu&ng các cht.rang trInh phiic vii
chào don nãm mói trén song truyên thanh - truyên hInh và bão dam to chirc tot vic
tiêp phát song các kênh truyên hInh phiic vii cho nhân dan trong dip Têt. Tong ket
phong trào TDDKXDDSVH näm 2017 và phi.rcing huâng nhim v11 näm 2018; to
cht'rc lien hoan thôn van hóa, tuyên dt.rang gia dInh van hóa, tc h9 van hóa. Ban
hành dé an Dt ten &thng trên dja bàn thi trân Tan An.
11. Tiêp t1c kiêm tra, 1p thu tVc dé nghj giái quyêt và chi trã day dü, kip thai
các ché Q chInh sách, xã hi theo quy djnh. Xây dirng kê hoch giãm nghèo nãm
2018. To chtrc thäm và tang qua cho các dôi tuçYng chInh sách, tré em cO hoàn cành
khó khãn nhân dip Tét Nguyen dan.
12. Duy trI nghiêm ché Q trirc SSCD, xây dirng kê hoch kiêm tra cOng tic
trirc SSCD a co sâ. Thrc hin tOt vic thâm nhp ho so v chi do dja phuong quãn
l' thanh niên chuân bj nhp ngQ 2018. Day minh thirc hin dçit ra quân tan cong
tran áp ti phm bão v6 an toãn tuyt dôi trong dip Tét. Tiêp tic triên khai thirc hin
tot các dê an dã ban hành, trong do tp trung phát dng phong trào TDBVANTQ ti
các khu dan cu trên dja bàn huyn.
13. Ban hành cac kê hoch cOng tic tu pháp 2018 và Quyêt djnh cOng nhn xã,
thi trân dt chuân tiêp cn pháp 1ut nãm 2017. Thirc hin tOt cOng tic cong chirng,
chmg thirc, theo dôi thi hành pháp lut, thi hành an, cOng tic thanh tra, phOng
chông tham nhiThg; hoàn thành vã báo cáo két qua kê khai, cong khai minh bach tài
san, thu nhp. Duy tri tot cOng tic tiêp cOng dan và tiêp nhn, giãi quyêt don tht.r;
tp trung dirt diem các don thu cOn tOn d9ng tir nam 2017.
14. Phân bO biên chê nãm 2018 cho CáC co quan, don vi; ban hành quy chê tO
chüc hot dng cüa TTKTNN và tiêp tic kin toàn nhân su tai cáC Ca quan, don vi.
Xây drng kê hoch chuyên dôi vi trI cong tic theo Nghj djnh 158/2007/ND-CP.
Ban hành Kê ho?ch CCHC näm 2018. To chirc Lê truy tang danh hiu BA Mc Vit
Nam anh hung; to ch.'rc Hi nghj TOng kêt cOng tic thi dua khen thi.râng nam 2017
và phát dng phong,trào thi dua nãm 2018. TOng kêt dánh giá ket qua nüa nhim kS'
thirc hin Nghj quyet Di hi dai biêu Ding b6 huyn lan thir VIII nhim kS' 20152020
Trên day làtInh hInh cOng tic thing 01, nhim viii trong tam cOng tic thing 2
nãm 2018, yeu câu thu truâng CC co quan don vi, Chü tjch UBND xã, thi trân và dê
nghj Mt trn, các doàn the phOi hçip triên khai thirc hin tOt.!.
TM. UY BAN NHAN DAN
,-...1 CHUTICH

Nui n/i çIn:
- UBND tinh;
- So KHDT, Cic Thng ké;
- Ban Dan toe tinh;

r

- TT Huyn fly, IT HDND huyn;
- Các phông, ban, ngành,
Mt trn, doàn the huyn;
• UBND các xã, thi trn;
- Luu: VT, Thu.

Nguyn Nhtr Cong
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