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BÁO CÁO
kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 01;
một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
----I- Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2020
1- Hoạt động của cấp ủy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến: Chính phủ triển khai
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; quán triệt Nghị quyết số 52NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; toàn quốc về kỷ niệm 90
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại điểm cầu Hòa Bình. Dự tổng
kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019; phát động phong trào thi đua yêu
nước năm 2020. Tập trung chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội;
toàn tỉnh đã tổ chức trao tặng trên 65.000 xuất quà cho các đối tượng, với tổng
kinh phí trên 36 tỷ đồng1.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể, cá
nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức Hội nghị thường kỳ
nghe và cho ý kiến vào một số nội dung theo chương trình công tác 2. Tổ chức:
Gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2020); Hội nghị triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ
Kết quả đã hỗ trợ kinh phí, tặng trên 65.000 xuất quà cho các đối tượng, với tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng,
trong đó: Quà Chủ tịch nước 2,209 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 11.396 tỷ đồng (hỗ trợ hộ nghèo 8,670 tỷ đồng, tặng quà
2,726 tỷ đồng); Quỹ vì người nghèo 1,421 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa khoảng 19,744 tỷ đồng.
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1- Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
số 18-NQ/TU, ngày 12/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách
Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết
số 18-NQ/TU, ngày 12/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 2- Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh về Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch sử dụng đất
cấp huyện năm 2020. 3- Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 14-NG/TU ngày 13/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020. Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm
thực hiện Nghị quyết số 14-NG/TU ngày 13/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 4- Tờ trình của Đảng ủy Khối
các cơ quan tỉnh, dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham
mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ
Khối các cơ quan tỉnh. 5- Tờ trình Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận giám sát kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị
số 41-CT/TU, ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với
việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối
với Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 6- Tờ trình số 449TTr/VPTU, ngày 13/01/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị thanh lý tài
sản của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 7- Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động
của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh
Hòa Bình; tổng kết việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố; Lễ công bố
Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành lập Đảng bộ Thành phố Hòa
Bình; gặp mặt các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
nguyên Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; gặp mặt cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động các cơ quan khối Đảng tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón
Tết Nguyên đán Cánh Tý năm 2020; dâng hương Tượng đài Hồ Chí Minh và
viếng Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình. Lãnh đạo sơ, tổng kết các văn
kiện của Trung ương và của tỉnh theo đúng quy định3.

Thường trực Tỉnh ủy đón, tiếp Đoàn công tác của đồng chí Đặng Thị Ngọc
Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thăm, tặng quà người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo,
nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình;
Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, do đồng
chí Khăm Phiu Vông Sạ Vẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn thăm và chúc Tết tỉnh
Hòa Bình; làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; dự,
chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại
một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh; họp định kỳ hằng tuần; tiếp công dân định kỳ.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Công văn số 687-CV/TU, ngày 25/12/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2019 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020. Tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội, chăm lo, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Nhân dân, cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động đón Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, tiết
kiệm, vui tươi, lành mạnh và chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.
2- Công tác xây dựng Đảng
Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11,
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kỷ niệm những ngày lễ lớn. Nắm
bắt tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tình hình
trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Tổng kết
trao giải cuộc thi Búa liềm vàng năm 2019. Ban hành Kế hoạch triển khai học
tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên
đề năm 2020.
Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 05/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảng viên ở cơ sở. Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017
của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế"; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của
Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2012
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
3

3
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ
Chính trị. Quyết định thành lập Đảng bộ Thành phố Hòa Bình thuộc Đảng bộ
tỉnh Hòa Bình; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, chức danh
Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu nhân
sự bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu nhân sự bầu
giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Hội đồng
nhân dân, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ định Triệu tập viên
triệu tập và chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hòa Bình sau hợp nhất
huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy
định số 33-QĐi/TU và Quy định số 18-QĐi/TU. Lãnh đạo hướng dẫn việc thành
lập tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội sau
sắp xếp đơn vị hành chính. Thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ
2015 - 2020 (bước 1). Xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét
thăng hạng viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội năm 2019. Chỉ định chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng
Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ4; chính sách cán bộ5;
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ6; bảo vệ chính trị nội bộ.

Lãnh đạo thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh7. Ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông
báo Kết luận số 715-TB/UBKTTW, ngày 08/11/2019 của Ủy ban Kiểm tra
Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các
Kế hoạch triển khai, thực hiện các văn kiện của Trung ương8. Ban hành Kế
Đồng ý chủ trương: Giới thiệu, bổ nhiệm lại đối với 02 đồng chí thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;
Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương xem xét, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Đức Cương,
Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình giữ
chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình; giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó
Bí thư Tỉnh ủy, để bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Ban hành: 16 Quyết
định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 11 Thông báo phê
duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 08
Thông báo về bổ nhiệm, giới thiệu các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
5
Ban hành 14 quyết định, 01 thông báo về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý. tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 711-QĐ/TU ngày
02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thực hiện tốt chế độ, chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên
được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động
6
Quyết định mở 01 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Kim Bôi,
năm học 2019 - 2020. Ban hành 05 văn bản về việc phân công báo cáo viên tham gia báo cáo chuyên đề ngoại khóa
lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh Hòa Bình khóa học 2018 - 2020; quyết định về việc cử cán
bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 79 năm 2020.
7
Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối
với đồng chí Giám đốc, các Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình; kết quả giám sát việc thực
hiện Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,
đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng đoàn Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa Án nhân dân tỉnh.
8
Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy
ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156-KL/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành
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hoạch và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra
Trung ương9. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp
công dân và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định.

Lãnh đạo các cơ quan có liên quan tăng cường theo dõi, nắm tình hình, xử
lý nghiêm các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã
hội quan tâm. Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn công tác số 01 Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Kết luận số 56-KL/TU
ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh
tra kinh tế - xã hội. Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp nhận, chỉ đạo cơ quan có thẩm
quyền xử lý 35 đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
Tiếp tục lãnh đạo việc nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa
bàn tỉnh. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung gặp mặt chắc sắc tôn giáo trên địa bàn
tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2020. Đẩy mạnh công tác dân vận chính
quyền và dân vận trong lực lượng vũ trang. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm
2020 của các Ban Chỉ đạo "Dân vận khéo", quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác
tôn giáo tỉnh.
3- Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Xây dựng Chương trình hoạt động giám sát năm 2020. Tiến hành giám sát
chuyên đề: “Việc thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình”. Tổng hợp trả lời
kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương gửi các cơ quan, đơn vị, địa
phương để thông tin kịp thời đến cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi
các cơ quan Trung ương, địa phương xem xét, giải quyết. Tiếp công dân định
kỳ; giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết
đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
4- Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ban hành Quyết định kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh; Chương trình giám sát các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chương
trình công tác năm 202010. Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân
kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh.
9
Thực hiện các bước theo quy trình giải quyết tố cáo đối với đồng chí Đoàn Văn Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phạm Quang Vinh - , nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện Lạc Thủy; Nguyễn Thanh Huy, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hoà
Bình, nay là đảng viên, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.
10
Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý thu thuế, thu tiền sử dụng đất từ năm 20182020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Giám sát công tác quản lý Nhà nước về tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt
động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Khảo sát nắm tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát và tình hình
chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019 tại 11 đơn
vị trong tỉnh Hòa Bình: Chùa HB Phật Quang Tự; Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình; 02 Mỏ đá ở Trung Sơn, Lương
Sơn; 01 Mỏ đá ở Cao Dương; Công an huyện Yên Thủy; Cửa hàng xăng dầu tại Yên Thủy; Khách sạn Hòa Bình;
Ban Quản lý chợ Phương Lâm; Siêu thị Vincom Hòa Bình. Giám sát việc thực hiện đầu tư và quản lý sử dụng công
trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Giám sát việc thực
hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

5
dân tỉnh khóa XVI. Khảo sát nắm tình hình tại một số địa phương, đơn vị. Theo
dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia
tiếp dân theo quy định.

5- Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải
pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Kiểm
tra tình hình kinh tế, xã hội tại các địa phương; chỉ đạo các ngành, địa phương và
các doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và
chính sách đối với người có công; chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức,
công nhân lao động và Nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an
toàn, tiết kiệm; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động trong dịp Tết. Tiếp tục chỉ đạo
thực hiện các biện pháp tổ chức sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ;
tăng cường công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo công tác phòng,
chống dịch do chủng mới của virus cô-rô-na gây ra. Tổ chức tiếp công dân, giải
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền.
6- Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh
Lãnh đạo triển khai Cuộc thi viết về Gương người tốt - Việc tốt tỉnh Hòa
Bình lần thứ V. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong
dịp Tết nguyên đán năm 202011. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giám
sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Liên đoàn
Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy năm 2020” và trao quà cho
công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn12, làm tốt công tác chăm lo, đại diện
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Hội
Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng
nông thôn mới13. Phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ 1.800 suất quà, trị giá từ 500.000đ/
suất cho các hộ gia đình tại 11 huyện, thành phố với tổng số tiền 1.421.750.000 đ trong đó: trao tặng 165 suất quà
Tết cho các đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có hoàn cảnh khó
khăn; Nguồn từ quỹ Vì người nghèo cấp huyện, thành phố phân bổ 651 suất trị giá 316.500.000 đ; các đơn vị, doanh
nghiệp trong tỉnh 9.369 suất trị giá 3.483.900.000 đ.
12
Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ 800 suất quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết
Nguyên đán Canh Tý - 2020 với tổng số tiền 400 triệu đồng. hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức; Hỗ trợ 700 vé
xe cho CNLĐ về quê đón Tết với tổng giá trị 66 triệu đồng. Trích từ Quỹ xã hội Công đoàn 2 triệu đồng trợ cấp cho
01 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc liên đoàn lao động huyện Lương Sơn. Tặng quà Tết cho UBND và các
hộ gia đình chính sách thuộc xã Kim Tiến, xã Nật Sơn, huyện Kim Bôi - xã thuộc Chương trình 13512. Huy động các
đơn vị tài trợ quỹ Xã hội Công đoàn và chương trình Tết Sum vầy được 238.000.000 đ.
13
Các cấp Hội tuyên truyền cho hội viên nông dân được 247 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các
thôn, bản để phổ biến cho hơn 14.452 lượt hội viên tham gia, trong đó phối hợp tổ chức 22 buổi tuyên truyền về
pháp luật cho trên 1.145 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho trên 130 lượt hội viên. Vận động hội viên nông dân thực
hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đóng góp 1.568 ngày công lao động; hiến trên 125m 2 đất; tu
sửa và nâng cấp 12 km đường giao thông nông thôn; phát quang 890 km lề đường, ngõ xóm; nạo vét, tu sửa, kiên cố
11
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viên14. Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế
tập thể, xây dựng nông thôn mới15. Hội Phụ nữ các cấp tổ chức tập huấn, tuyên
truyền cho hội viên, phụ nữ, trẻ em16; tổng kết các mô hình xây dựng nông thôn
mới; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, gia đình chính sách, hội viên khó
khăn17; tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tổ chức
Ngày thứ 7 xanh - sạch đẹp18. Đoàn thanh niên các cấp hưởng ứng chiến dịch
Tình nguyện mùa Đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 202019. Tiếp tục
phát huy tinh thần xung kích, các chương trình hoạt động tình nguyện20; phối
hợp với tổ chức AEA tại Việt Nam tổ chức phát động Chương trình Vườn ươm
doanh nghiệp dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2024. Hội Cựu chiến binh các cấp
phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; tham mưu, hướng dẫn thành lập hội Cựu
chiến binh cấp xã, cấp huyện sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp
huyện đúng kế hoạch; ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện ủy thác
vay vốn ngân hàng chính sách năm 2020; tiếp tục phát huy tốt tinh thần tự lực,
tự cường, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn
mới21.
hóa 20,8 km kênh mương nội đồng; triển khai xây dựng 24 mô hình về bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện 3 mô hình
môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh.
14
Hội Nông dân tỉnh Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học
kỹ thuật về trồng lúa, trồng rau an toàn, phòng bệnh trên rau màu, chăn nuôi bò sinh sản, quản lý, sử dụng phân bón
và thuốc bảo vệ thực vật cho 850 hội viên (Lạc Sơn, Tân Lạc). Tín chấp ký hợp đồng cung ứng 36,725 tấn phân bón
NPK Lâm Thao các loại theo phương thức trả chậm cho hội viên nông dân.
15
Vận động hội viên nông dân thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đóng góp 1.568
ngày công lao động; hiến trên 125m2 đất; tu sửa và nâng cấp 12 km đường giao thông nông thôn; phát quang 890 km
lề đường, ngõ xóm; nạo vét, tu sửa, kiên cố hóa 20,8 km kênh mương nội đồng; triển khai xây dựng 24 mô hình về
bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện 3 mô hình môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh.
16
Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo phụ nữ Hòa Bình lần thứ nhất”: Có 26 ý tưởng tham gia Cuộc thi, tổng trị giá
giải thưởng: 39.500.000đ. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Tổ chức ký kết phối hợp giữa
Hội LHPN tỉnh với 04 tổ chức Doanh nghiệp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
17
Hội LHPN tỉnh tổ chức và phối hợp trao 01 mái ấm tình thương cho PN nghèo, kinh phí hỗ trợ 30 triệu
đồng; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên hộ nghèo, hội viên có hoàn ảnh khó khăn, học sinh
nghèo vượt khó 115 xuất quà trị giá 47.5 triệu đồng; quyên góp được 60 thùng áo ấm chương trình “Cửa hàng không
đồng”2. Hội LHPN huyện, tp, cơ sở: Bàn giao 03 mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng (Yên Thủy, Lương Sơn,
Kim Bôi ), tặng 620 xuất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (Chăn, áo ấm...) trị giá 436 triệu đồng. Hỗ
trợ giúp đỡ hội viên nghèo gặp khó khăn, hoạn nạn cho 154 hội viên bằng tiền mặt, ngày công, gạo....trị giá trị giá
259,4 triệu đồng; Hội LHPN thành phố quyên góp trên 200 thùng quần áo, tổ chức mô hình Kho hàng không đồng
tại 02 xã Thống nhất và Hoà Bình; Hội phụ nữ huyện Đà Bắc vận động 2 tấn quần áo duy trì 02 Cửa hàng không
đồng tại thị trấn và Mường Chiềng, nhận rộng 01 mô hình tại Tân Minh, đồng thời tặng quần áo, ti vi cho các hộ bị
cháy nhà, khó khăn, hoạn nạn thông qua mô hình.
18
Trồng mới 25 km đường hoa, quét dọn 129 km đường làng, ngõ xóm; khơi thông 126 km kênh mương,
cống rãnh; xử lý 102 tấn rác thải thu hút 43.211 hội viên, phụ nữ tham gia. Xây dựng mới 16 nhà tiêu hợp vệ sinh
trị giá 110 triệu đồng (Cao Phong). Vận động hội viên, phụ nữ hiến 1.350m 2 đất làm đường (Mai Châu); xây 16 hố
rác tại gia đình (Đà Bắc, Lạc Sơn). Thành lập 01 mô hình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh 22 thành viên (Lạc sơn).
19
Phối hợp với VinCom Plaza tổ chức chương trình "Chủ nhật đỏ” và "Ngày hội xuân Hòa Bình” thu hút
gần 1.000 đoàn viên thanh niên – tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân, thu trên 500 đơn vị máu
20
Thăm, chúc tết và tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hòa
Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã tổ chức trao tặng hơn
1.500 xuất quà tết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết
tật, thanh niên công nhân, học sinh nghèo vượt khó...trị giá khoảng 450 triệu đồng.
21
Xây 02 nhà nghĩa tình đồng đội của Trung ương Hội hỗ trợ xây nhà cho cựu chiến binh tại xã Lập Chiệng
huyện Kim Bôi với số tiền 90.000.000đ. Phối hợp với Hội doanh nhân Cựu chiến binh khám và phát thuốc chữa
bệnh cho hội viên tại Huyện Mai Châu.
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7- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế
Lãnh đạo các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các
loại cây trồng, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân 202022. Chăn
nuôi tiếp tục phát triển ổn định23; công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát
giết mổ đối với đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên 24, tuy nhiên,
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh25, các
địa phương có dịch hiện nay vẫn đang tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai
quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Nuôi trồng thủy sản tại các địa
phương tiếp tục phát triển ổn định26; công tác thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy
sản được tăng cường. Thực hiện tốt việc chuẩn bị vật tư, cây giống phục vụ tết
trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020; tăng cường phát
hiện và xử lý các vụ vi phạm lâm luật27. Công tác kiểm tra, quản lý, khai thác
các công trình thủy lợi được tăng cường nhằm đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho vụ
đông xuân 2019 - 2020.
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 24,53%
so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng
01 ước đạt 3.140 tỷ đồng, tăng 18,3% so với tháng 12/2019. Chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) tháng 01/2019 ước tăng 1,2% so với tháng 12/2019. Kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 65,7 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ, bằng 6,4% so với Nghị
quyết Tỉnh ủy năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 53,1 triệu USD, tăng
16,9% so với cùng kỳ.
Lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh;
đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn cho khách đến thăm quan du lịch trong dịp Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020.
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 01 ước đạt 272 tỷ đồng, bằng
5,4% so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020. Thu ngân sách địa phương ước đạt
805 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương ước đạt 997,3 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn
huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đến 31/12/2019 đạt trên
26.271 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2018. Tổng dư nợ toàn địa bàn đến
31/12/2019 đạt 22.968 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2018.
Đến hết tháng 1, toàn tỉnh đã làm đất được trên 14 nghìn ha, đạt 95% kế hoạch; gieo mạ được 760 tấn, đạt
trên 95% kế hoạch; cấy lúa trên 3 nghìn ha. Thu hoạch cây màu, cây công nghiệp được: 2 nghìn ha ngô đông, đạt
57% kế hoạch; 5 nghìn ha mía, đạt 60% kế hoạch; 3,2 nghìn ha rau đậu các loại, đạt 91,4% kế hoạch; sắn thu hoạch
cơ bản xong.
23
Tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh hiện có trâu, bò là 205,2 nghìn con; gia cầm là gần 7,6 triệu con; 439 nghìn con
lợn; 52 nghìn con dê.
24
Trong tháng đã tổ chức tiêm phòng vắc xin các loại được 4 nghìn liều cho trâu, bò; 10,3 nghìn liều cho lợn;
170 nghìn liều cho gia cầm. Kiểm dịch động vật vận chuyển được 171,4 nghìn con trâu, bò, lợn; 3,1 triệu con gia
cầm; 930 nghìn quả trứng . Kiểm soát giết mổ được 2,6 nghìn con trâu, bò, lợn và 17 nghìn con gia cầm.
25
Tính từ ngày 01 đến ngày 08/01/2020 còn 24 xã có dịch, tổng số lợn tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
là 39 con với tổng trọng lượng là 2.186,8kg; có 02 huyện Kim Bôi, Lạc Sơn đã được đưa ra khỏi danh sách bị Dịch.
26
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2,7 nghìn ha; số lượng lồng cá nuôi đạt 4,6 nghìn lồng cá; sản lượng cá
thu hoạch đạt 1.010 tấn.Toàn tỉnh hiện có 43 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản.
27
Kiểm tra, phát hiện, xử lý 04 vụ vi phạm lâm luật, thu nộp ngân sách 23,5 triệu đồng.
22

8
Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao năm 2020 cho đầu tư phát
triển là 3.948,8 tỷ đồng, đã phân bổ và thông báo chi tiết đến từng dự án là
3.749,7 tỷ đồng. Trong tháng triển khai, lấy ý kiến để quyết định chủ trương đầu
tư cho 05 dự án đầu tư; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án; lũy
kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 571 dự án; trong đó, có 38 dự án đầu tư nước
ngoài với tổng vốn đăng ký 568 triệu USD và 533 dự án trong nước với tổng
vốn đầu tư đăng ký khoảng 69.779 tỷ đồng. Đến hết tháng 01, cấp giấy chứng
nhận đăng ký thành lập mới, đăng ký chi nhánh cho 19 doanh nghiệp với tổng
số vốn đăng ký là 145,4 tỷ đồng; 49 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động
sản xuất kinh doanh; 01 doanh nghiệp tự nguyện giải thể.

8- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội
Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác chuyên môn, tổ chức
dạy và học tại các nhà trường theo đúng Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thành công các kỳ thi, hội thi28.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền,
phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc
phòng của địa phương. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Công tác Bảo tồn các di sản văn hóa
và quản lý, phát huy giá trị di tích tiếp tục được quan tâm thực hiện29. Công tác
gia đình tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động thể dục, thể
thao được duy trì thường xuyên. Hoạt động thông tin tuyên truyền của các cơ
quan thông tấn báo trí đã phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn
hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh
phục vụ Nhân dân30.
Lãnh đạo ngành y tế thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức
khỏe cho Nhân dân. Tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh, phân cấp trực
dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế, đồng thời, thực hiện việc giám sát các
bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của virus cô-rô-na (nCoV) gây ra. Công tác bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và chính sách đối
với người có công; triển khai việc thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh
Các kỳ thi, hội thi như: Giáo viên dạy giỏi khối THPT cấp tỉnh năm học 2018-2019, kết quả công nhận 73
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020, kết quả có
47 giải Nhất, 122 giải Nhì, 209 giải Ba và 500 giải Khuyến khích.
29
Phục dựng “Một số trò chơi dân gian tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” tại Bảo tàng phục vụ
nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích Đình Khênh, huyện Lạc
Sơn; di tích Cơ sở A2, Báo nhân dân, tại huyện Lương Sơn.
30
Trong tháng 01, đã thực hiện 62 chương trình thời sự phát thanh, 31 chương trình phát thanh Tiếng dân tộc
Mường, 24 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Mường, 8 chương trình tiếng dân tộc Thái, 26 chương trình văn
hóa, văn nghệ truyền hình, 62 chương trình thời sự truyền hình, 48 chuyên mục chuyên đề cùng nhiều chương trình
văn hóa văn nghệ.
28
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hùng, người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Duy trì tốt công tác quản lý nuôi dưỡng 207 đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung
tâm Công tác xã hội của tỉnh. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và công tác
dạy nghề tiếp tục được quan tâm31.

9- Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
Lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 57-CT/TU, ngày 20/12/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ
quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn
sáng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương
nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tình
hình Nhân dân; nắm chắc chất lượng chính trị thanh niên khám tuyển nghĩa vụ
quân sự năm 2020. Lãnh đạo tổ chức bắn pháo hoa tại 09 điểm trên địa bàn tỉnh
đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm
2020 và phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ năm 202032.
Lãnh đạo lực lượng công an tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 58-CT/TU,
ngày 20/12/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo
an ninh, trật tự năm 2020. Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội
phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá liên
quan vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Tiếp tục
thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ, chuẩn bị Đại hội Đảng
bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện các kế hoạch
bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn tỉnh Hủa
Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm, chúc Tết, làm việc trên
địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật;
thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự33.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 25-KL/TU, ngày 12/12/2019 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1- Đón, tiếp và làm việc với các đoàn công tác của Trung ương. Tổ chức
gặp mặt chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; dự Lễ phát động và ra
quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020; Lễ giao nhận quân năm
2020 tại các đơn vị trên đại bàn tỉnh. Tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào dự
Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 245 người lao động.
Toàn tỉnh đã mở được 11 lớp bồi dưỡng lý luận về đảng cho thanh niên nhập ngũ.Quân số: 398 đối tượng
đảng. Số đảng viên đã được kết nạp đảng: 05 đồng chí.
33
Hoạt động của người nước ngoài: Có 3.026 lượt người người đến thăm quan và làm việc, tạm trú dài hạn
256 người. Tội phạm về TTXH: Xảy ra 81 vụ, tăng 18 vụ so với tháng trước, chết 01 người, bị thương 08 người. Tội
phạm ma túy: Phát hiện, bắt giữ 32 vụ, 43 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tai, tệ nạn
xã hội: Xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, 05 người chết, 04 người bị thương. Đánh bạc: Bắt: 11 vụ. Tội phạm về kinh
tế: Phát hiện bắt 01 vụ, 02 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép (TP Hòa Bình); thu giữ 14 kg pháo nổ (Đã khởi
tố 01 bị can).
31
32
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thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ
chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02. Lãnh đạo tiến hành sơ, tổng
kết các văn kiện của Trung ương, của tỉnh đảm bảo đúng quy định. Thường trực
Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
tại các hội nghị, buổi làm việc với các cơ quan, địa phương, đơn vị. Thường
trực Tỉnh ủy họp định kỳ theo Quy chế làm việc; tiếp công dân định kỳ.

2- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 11 khóa XII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan
trọng, các ngày kỷ niệm trong tháng. Nắm bắt tư tưởng, dư luận của cán bộ,
đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tình hình trước, trong và sau tết. Tuyên truyền
90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Kế
hoạch triển khai thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, hội thảo và xuất
bản cuốn sách Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình, cuốn sách Những điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai
đoạn 2016 - 2020.
3- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW và Nghị quyết số
830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019. Triển khai thực hiện quy trình nhân sự
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy tỉnh
nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định. Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đánh giá,
quyết định xếp loại chất lượng đối với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và tập
thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm
2019. Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Ban hành Kế
hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU và tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU. Tổ chức kỳ thi thi nâng ngạch công chức và xét
thăng hạng viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội. Thực hiện công tác tổ chức, bộ máy và chính sách cán bộ theo
đúng quy định.
4- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều
lệ Đảng; Chương trình kiểm tra, giám sát và Chương trình kiểm tra năm 2020
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, nhất là
việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng,
lãng phí. Điều chỉnh, bổ sung Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
của cấp ủy các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 861-QĐ/TU, ngày
05/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 253KH/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục hạn chế,
khuyết điểm theo Thông báo Kết luận số 715-TB/UBKTTW, ngày 08/11/2019
của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật đảng,
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kỷ luật hành chính, kỷ luật các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan
đến các cán bộ, đảng viên có sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc
gia năm 2017, năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp tục tuyên truyền công tác kiểm
tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

5- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn công
tác số 1 theo nội dung Báo cáo số 140-BC/BCĐTW, ngày 21/10/2015; Báo cáo
số 03-BC/BCĐTW-ĐCTS1 ngày 18/1/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng; Kết luận số 56-KL/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Báo cáo kết luận
rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội năm 2019. Tiếp nhận và xử lý theo dõi,
đôn đốc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.
6- Chủ động nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là các hoạt
động tôn giáo, tín ngưỡng có biểu hiện trái pháp luật. Ban hành Kế hoạch thực
hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 158-TB/TW
của Ban Bí thư. Tiến hành sơ kết: 03 năm thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU,
ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng cốt cán phong trào
trong tôn giáo; 03 năm việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 07/3/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày
15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc
vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục
triển khai thực hiện có hiệu quả các Ban Chỉ đạo: "Dân vận khéo", Quy chế dân
chủ ở cơ sở và công tác Tôn giáo tỉnh.
7- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục
tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nâng cao chất
lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong
trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội
nhập quốc tế”. Đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng
Nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Kế hoạch triển khai hướng dẫn về công tác
dân tộc, công tác phong trào; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền năm 2020.
8- Tiếp tục lãnh đạo các địa phương thực hiện Kế hoạch sản xuất theo đúng
khung thời vụ; cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống,
vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công
tác đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi, quản lý chặt chẽ các nguồn
nước, hồ chứa, chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Tăng cường
thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi. Đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý và
bảo vệ rừng trong mùa khô hạn; chuẩn bị đủ vật tư, cây giống và phối hợp với
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phát động tết trồng cây “Đời đời
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nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020. Đẩy mạnh triển khai thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại các địa phương đảm bảo
thiết thực, hiệu quả.

9- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện các
chỉ tiêu (dự báo khó đạt) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là triển khai các giải pháp thực hiện tốt chỉ tiêu thu
ngân sách Nhà nước năm 2020. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành
chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công
trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát
triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch;
khẩn trương hoàn thành phân giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;
đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước.
Quan tâm, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung chống
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm việc đơn giản hóa thủ tục
hành chính theo các quy định pháp luật. Tăng cường công tác thông tin quảng
cáo, tiếp thị tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động xuất
nhập khẩu. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, điện đảm bảo
mạng lưới thông suốt phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đảm
bảo an ninh thông tin phục vụ điều hành.
10- Lãnh đạo chuẩn bị nội dung đăng ký làm việc với các đồng chí lãnh
đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế Trung ương để
tranh thủ sự giúp đỡ về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho tỉnh.
11- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dạy và học tại các nhà trường theo
đúng kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp. Lãnh đạo thực hiện tốt
công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; triển khai thực hiện có
hiệu quả công tác gia đình. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chủ động
phương án phòng, chống dịch bệnh mùa đông, đặc biệt là đối với dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus cô-rô-na gây ra, xây dựng kế
hoạch, kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật
chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc
men y tế, phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác
phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ; tăng cường công tác tuyên truyền
về phòng, chống dịch; cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời để người
dân được biết. Đảm bảo an sinh xã hội và chính sách đối với người có công.
12- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy
rừng, xử lý nghiêm các vụ khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.
Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đảm bảo sử dụng
hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra, thanh tra, giám sát, đề xuất biện pháp xử lý
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các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại khu, cụm
công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm
nặng.

13- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình và
báo cáo kịp thời để xử lý mọi tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công
tác giao, nhận quân năm 2020 bảo đảm đủ chỉ tiêu trên giao; triển khai tích cực
công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2020. Tập trung nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện đúng các quy định về tạo nguồn,
đào tạo sĩ quan dự bị, chính sách đối với cán bộ và nắm, quản lý chặt chẽ tình
hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ. Lãnh đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu
tranh kiềm chế làm giảm tội phạm. Tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội
phạm hình sự, tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, siết
nợ, đòi nợ thuê, trộm cắp, lừa đảo tài sản, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, lô đề;...
Tăng cường phối hợp hợp giữa các cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, truy
tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các kế hoạch,
phương án giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại tỉnh Sơn La và Hòa Bình.
Tập trung phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng
vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội để tuyên truyền xuyên tạc, kích động
chống phá. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật, trợ giúp pháp lý. Triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Các Ban Đảng Trung ương,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tỉnh,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (VD).

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Người ký: Trần Đăng Ninh
Email: PBTTT@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
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