UY BAN NHAN DAN
T!NH NINH B1NH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc

S& 43 /UBND-VP2
V/v v don dc thirc hin nhim vi
sau kr nghi Tét Nguyen dan
K' Hçii 2019

Ninh BInh, ngày If tháng 02 nàm 2019

KInh gfri:
- Thu truô'ng các s, ban, ngành, doàn th;
- Chu tjch UBND các huyn, thành ph&

T& Nguyen dan K' Hçii 2019 trén dja bàn tinh dã duçic th chüc chu dáo trong
không khi dam am, vui tuGi, phân kh&i trong can b và các tang l&p nhân dan.
Thirc hin Cong dien 160/CD-TTg ngày 11/02/2019 cña Thu turng ChInh phü
ye vic don dôc thc hin nhim vii sau ki nghi Têt Nguyen dan K' Hqi 2019.
UBNID tinh yêu câu Thu tru&ng các s, ban, ngành, doàn the, Chu tjch UBND các
huyn, thânh phô can cr vào chüc nãng, nhim vi dixc giao khân truang chi dao quyêt
1it, dông b các nhim vi cüa 11am 2019, thrc hin có hiu qua Nghj quyêt 0 1/NQ-CP,
02iNQ-CP ngày 01/01/2019 cüa Chinh phü, Nghj quyêt 25/2018/NQ-HDND ngày
12/12/2018 cüa HDND tinh ye Kê hoich phát triên kinh tê - xã hi 11am 2019; Quy&
djnh 1688/QD-UBND ngày 18/12/2018 cüa UBNID tinh ye vic giao chi tiêu kê
hoach phát triên kinh tê- xã hi và d1r toán ngân sách nhà nithc 11am 2019; các Kê
hoach cüa UBND tinh ye thirc hin các Nghj quyêt, Kêt 1un cüa Ban can six Dãng
UBNID tinh; Quyêt djnh 05/QD-UBND ngày 05/01/20 19 cüa UBND tinh ye Chuang
trInh cOng tác näm 2019. Dông thai tp trung vào mt so nhim vli trQng tam ngay
trong thii gian ti, cii the:
1. Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn phôi hçp vói UBND các huyn, thành
phô chi dao các dja phixong tranh thu thñ tiêt thun 1çi khn truong day manh hoàn thnh
gieo cay vii Xuãn trong khung thôi vçi tot nhât; tIch circ triên khai cong tác phông chông
djch bnh trên cay trông, vt nuôi; tiêp tiic day manh phong trào xây drng Nông thôn m9i
theo Kê hoach. Tham mxu cho UBND tinh:
- Ban hành phucing an phông chông thiên tai và tim kiêm cü'u nan tinE Ninh
BInhnam2019;
- To chuc thirc hin Nghj quyêt 39/NQ-HDND tinh ye phát triên kinh tê nông
nghip, trong do chü tr9ng den các xã diem tái co câu, san phâm chu 1irc, dc san
cüa tirng dja phucing.
- Triên khai Tét trông cay gn v&i Kê hoach trông thng và bão v rimg.
2. Si Cong Thuang tp trung triên khai các giãi pháp nhàm day math san xuât
cOng nghip cüa tinh ngay sau k nghi T&. D xut các giái pháp tao thun igi cho
các doanh nghip tang cthng näng 1irc san xuât, xüc tiên thucing mai m rng thj
trung, thñc day tiêu thçi san phâm. Bong thii tp trung vào rnt so nhim vii sau:

- Xây dimg K hoach phát trin các Ciim Cong nghip, Khu ch bin nông san,
lam san, thüy san tp trung dành cho các doanh nghip nhô và vüa;
- Xây drng Kê hoach 1ra chçn nhà thâu, gói thâu 1p báo cáo dánh giá tác
dng môi truè'ng dij an dâu tu xây dimg ha tang k thut Ciim Cong nghip Khánh
Nhac, Mai Sm.
- Phôi hçip cüng các ngành, dja phucing tang cung cong tác quãn 1 nba
rnrOc trong boat dng thucing mai tai các khu, diem du ljch; xir l nghiêm các
tnRing hçip gian ln thuorng mai, ban hang giá, hang kern chat lugng và các hành
vi kinh doanh trái phép khac.
3. SO Kê hoach và Dâu tu tp trung triên khai:
+ Tham rnuu cho UBND tirih thãnh 1p Doàn kirn tra lien ngành v kim tra, xu
l các dir an chm tin d (bao gm Ca dr an sir dung von ngoài ngân sách).
+ Chü trI, phôi hcrp vi Citc Thông kê tinh và các ngành, dan vj xây dimg kjch
bàn tang truO'ng nàm 2019 cüa tinh báo cáo UBNID tinh và B Kê hoach và Dâu tir.
+ Dir thào Quyêt djnh phê duyt danh mitc dir an u'u tiên thu hut và kêu gçi dâu
tu giai doan 20 19-2020 (rà soát, diêu chinh, bô sung danh rniic dir an u'u tiên thu hut
và kêu gçi dâu tu giai doan 2016-2020, theo QD 1355/QD-UBND ngày 10/12/2015
cüa UBNID tinh).
4. Si Giao thông vn tái phôi hgp vâi các ngành chüc nàng, các djaphuang tang
cu?ing cOng tác dam bào trt tr an toàn giao thông trong các Lê hi dâu näm; diêu
hành tOt djch vi 4n chuyên hang boa, hành khách, darn bão phiic v11 tot nhu câu di
lai cüa nhân dan trong müa Lê hi. Truâc mat thrc hin các cong vic sau:
- Chi dao 11rc li.rçmg Thanh tra giao thông tang cuO'ng kiêm tra, kiêm soát tái trng
Xe, xir 1 nghiêrn các trueing hcrp xe chà qua khô, qua tài; kiên quyêt xr l tInh trng
lan chiêm hành lang an toàn giao thông. Dông thii, triên khai th1rc hin tOt các giài
pháp theo Cong van 48/UBND-VP4 ngày 25/01/2019 cüa UBND tinh ye kiêm soát
chat luqng djch v11 4n tãi và bào dam an toàn giao thông cho khách du ljch theo
Quyêt djnh 62/QD-TTg ngày 10/01/2019 cüa Thu tuàng ChInh phU.
- Phôi hçip vói Cong an tinh và các dan vj có lien quan yêu cau the dan vj kinh
doanh 4n tài bng 0 to thirc hin nghiêm quy dnh ye khám sue khôe djnh k' cho lái
e, nhât là lái Xe có khOi lung lOn, Xe cOng - ten - no.
- Xây dirng Ban hành Quy dnh ye phân cap, trách nhirn trong cOng tác quàn
l dâu tu xây dirng tren da bàn tinh (trong do có cong tác thâm djnh, quàn l chat
luçmg cOng trInh).
- xay dçmg quyet djnh don giá khào sat tren dja bàn tinh theo djnh muc duqc Bô
Xây dmg cong bO tai Quyêt djnh sO 1354/QD-BXD ngày 28/12/2016 v djnh muc
dr toán xay dmg cong trInh phân Khào sat xây dçrng có hiu lirc k tr ngày
01/02/2017.
5. S& Du flch và các don vj, dja phuong lien quan tang cuOng cOng tác t chuc,
huOng dn và phát triën thj trurng du ljch; ph6i hgp bão dam an ninh trt t1r, an toàn
giao thông, v sinh môi triRing, an toàn thirc phm và thirc hin np sng van minh
tai các khu, diem du ljch, Lê hi; kiêm tra, phát hin và xtr 1 nghiêm nhu'ng hành vi
tiêu cue tai các khu, diem du ljch. Chñ tr9ng cOng tác phát trin du ljch di dOi vd
bão tOn các giá trj van hóa, gitt gin cành quan và báo v mOi trurng. Dr thào trInh
UBND tinh ban hânh:
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- De an to chcrc các hoat dng 11am du ljch quôc gia 2020 ti Ninh BInh;
- Dê an mt so co ché, chInh sách quàn 1 bào ton và phát buy giá trj Di san
Van boa và thiên nhiên the gii - Quan the Danh thang Tràng An.
6. SO Van boa, The thao chñ tn, cüng các dja phuang thng cuông quàn l nhà
nuóc, cong tác to chüc Lê hi, dam bão trang trQng, tiêt kim, van minh. Tang cung
kiêm tra, phát hin, xi 1 nghiêm các hành vi tiêu c11c; ngän chin kjp thai các biêu
hin tiêu circ, tang giá, chèo kéo, ép khách,... lçri diing Lê hi dê boat dng thu igi
bat chInh, không dê xày ra các boat dng phàn cam trong Lê hi. Dir thão trInh
UBND tinh ban hành:
- Kô hoach to chüc Lê hôi Hoa Lu näm 2019.
- Kê hoach to chüc cuc thi Ngthi dçp Co do.
7. Sâ Y té chi dao các Ca si ytê dam bâo nhân 1rc, thuOc chtta bnh, trang tbiêt
bj, phuang tin khám, chcra bnh ph%ic vii nhân dan; tang ctthng cOng tác phông chông
djch bnh. Phôi hqp vi các ngành chirc näng day manh vic kiêm tra cong tác dam
bão an toàn v sinh thirc phâm, nhât là tai các Lê hi, xi l nghiêm nhttng trithng
hçip vi pham. TIch circ triên khai Chucing trinh "Sue khóe Vit Nam", tO chirc các
boat dng k nim 64 näm Ngày thây thuôc Vit Nam (27/02/1955 - 27/02/2019).
8. S& Lao dng - Thuang binh và Xâ hi phôi hçip vOi các dan vj, dja phuang
tp trung theo döi, näm tInh hInh lao dng sau kS' nghi Têt, không dê xãy ra tInh
trng bO vic, thiêu lao dng, lam gián doan boat dng san xuât, kinh doanh. Chü
dng näm tInh hInh d?i song nhân dan trong mUa giáp hat, kjp thai báo cáo UBND
tinh dê có bin pháp ciru trg kjp thai.
9. COng an tinh chi dao phông ngra, dâu tranh, ngän chn kp th?ñ imi hoat
dng chong phá, báo dam on djnh an ninh chinh trj; tiêp tic thc hin dgt caodiêm
tan cOng. trân áp các loai ti pham; tang cuô'ng cOng tác phông chOng cháy, no. bào
dam trt tir an toàn giao thông, tnt tir cong cong, nhât là tai các khu, diem du ljch và
các L hi.
- TO chirc tniên khai thirc hin xfr 1 nghiêm các tnthng hçip lái xe vi pham
nOng d cOn, sü dung ma tüy, vi pham tOc d, không di mu bâo hiêm, cb& qua so
ngui quy dnh.
- Dâu tranh quyêt lit vói các loai ti pham, nhât là các bang nhóm ti phm
hInh sr, ti pham buOn bàn ma tüy, hoat dng tin diing den.
10.B CHQS tinh chi dao cOng tác tuyên quân theo kê hoach; tang cithng cOng
tac näm tInh hInh, chü dng các bin pháp xü 1 tInh huông bat lgi lien quan den
quôc phông - an ninh.
11. B chi huy b di Biên phông tinh day mnb vic tuân tna, kiêm soát näm
tInh hInh i khu vçrc biên gii biên, khu vc cüa khâu càng, vüng nuóc càng.
12. S& Thông tin và Truyên thông, Dài phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo
Ninh BInh day manh cong tác thông tin, tuyên tnuyên, thüc day phong trào thi dua,
tao khI the vui tuai, phân khi trong lao dng, san xuât ngay t nhung ngày dâu cUa
nàm m&i; dng viên toàn xã hi tin ttthng, quyêt tam chung sue, dông lông thrc hin
thàng igi nhim v,i phát tniên kinh té - xä hi nám 2019.
13. UBND các huyn, thành phO ngoài các nhim vii dugc giao thung xuyen,
tp trung thrc hin:
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- Dy nhanh tin d giãi phóng mt bng các dr an thuc lTnh virc du ljch, giao
thông, khu cong nghip, thuong mai,...
- Khan truclng xay drng ké hoch sr diing dat näm 2019.
- ChU dng phôi hcip vi các car quail, dcm vi tIch circ day rnanh cong tác câi
each hành chInh, nhât là lTnh virc thu tVc hành chInh lien thông ye däng k)" khai tü,
xóa däng k thiRing trü, hiRing ch d tCr tuât/hO trçi chi phi mai tang/hiRing mai tang
phi trên da bàn.
- TAng c11&ng cong tác tiêp dan, giâi quyêt don thu khiêu nai, to cáo cüa cong
dan ngay tiir dâu 11am.
14. Các sà, ban, ngành, doàn the, dja phuong quán trit can b, cong chrc, viên
chüc thirc hin nghiêm k' cucing, kSr 1ut hành chInh, ki lut lao dng; khân truong
tp trung giái quyêt, xi'r 1 cOng vic ngay nhüng ngày lam vic sau Têt, tto diêu
kin thun lgi nhât cho hoat dng san xuât, kinh doanh, dâu tu cüa doanh nghip và
nhu câu giao djch cUa nhân dan; không tO chüc du xuân, lien hoan sa dà, lang phi,
ânh hiRing den hiu qua cong vic, không tham dirt các Lê hi nêu không ducic cap
có thâm quyên phân cong. Can b, cOng chirc không di L hi trong giè' hành chInh,
không sü ding xe cong di L hi, trü triRing hcip thirrc thi nhim vu.
Giárn doe, thu tru&ng các sty, ban, ngành, doàn the, Chu tjch UBND các huyn,
thành phô chu trách nhim tnthc UBND tinh, Chü tch UBND tinh ye vic &iên
khai thuc hiên các nhiêm vu nêu trOn
lVo'i iii, an:

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

- Nhii trOn;
- Van phOng ChInh plii;
- Tinh üy;
- HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Các Cc quan TW dong trOn dja bàn;
- Lãnh dao VPUBND tinh;
- Các vp, Cong TT-DT;
- Luii: VT, VP2pg).
,

Dinh Vn Diên
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