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CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VTT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phñc
Minh Long, ngày 07 tháng 12 nàrn 2018

BAO CÁO
Dánh giá kêt qua giãi quyêt kiên nghj sau giárn sat cüa Thu'ô'ng trirc
2018
và các Ban HDND huyn trong nám 2017 và 6 tháng dâu nàm
T1c hien Nghj quyêt cüa HOi dông nhân dan huyn Mirth Long ye
chuog trInh giárn sat nàrn 2017 va 2018 cüa HDND huyn, Thuà'ng trrc và các
Ban HDND thrc hin giám sat rnt so ca quan, dan vj dà phát hin rnt so ton
ti, hn chê, Doàn giám sat có rnt so kiên ngh, dê xuât don v du'gc giárn sat
can có bin pháp khàc phrc; dông thai Thuà'ng trc HDND huyn dà ban hành
van bàn dê ngh LIBND huyn chi do các don v du9'c giárn sat thrc hin khäc
phic các ldên ngh cüa Doàn giárn sat trong nám 2017 và 6 tháng dâu nàrn
20 18.
Qua theo dOi vic thrc hin khc phic sau giárn sat, co' bàn UBNID huyn
dàchi do các don vj dugc giárn sat thrc hin nghiêrn tilic vic khàc phirc nhng
kiên ngh ciia doàn giárn sat cüa Thu'ng trrc và các Ban HDNID huyn. Tuy
nhiên 6 tháng dâu nàm 2018 van cèn mt vài kiên ngh cüa doàn giám sat chua
dugc khàc phiic trit dê nhu sau:
1. Cong tác quy hoch can b ti UBND xã Long Mon v thu tc con
thiêu, trong tO chirc thijc hien khOng xây drng kê hoch de triên khai thrc hin,
doàn giárn sat Ban pháp chê kiên ngh bO sung k hoch nhàm darn bào ye thu
trc pháp 1 nhu'ng xä chua thixc hin.
2. COng trInh Cu Lang Ren xã Long MOn dã du'gc UBND huyn chi
do, xir 1 bô sung mOt sO hn rnic nhu: 01 cong thoàt ngang qua du'&ng, 01
cOng cuOi tuyên tru'ó'c nhà Ong Am, kho'i dOnghuóg ra suoi hin hüi; gia CO rç
dá ben phài tuyên di vào nhà Ong Am; gia cO tuOg chän chOng dat chày vào
truO'ng hpc; gia cO taly phIa tru'ó'c truO'ng; nhàm 1àc phc tInh trng dat st 1
bOi lap nhà 0', tmOg hçc, rung lua cña dan khi có rnua ló'n; nhu'ng dan vi thi
cOng thxc hin chrn, den nay vn chu'a khäc phrc xong.
D darn cho yiêc t chrc trin khai thirc hin cac chi truog chinh sách
cua Dàng, cOng tác dàutu' xây dng ca bàn... dt kêt qua; Thung trc HDND
dê ngh UBND huyn can tiêp tc chi do các don vi, dta phu'ong duç'c giám sat
nghiêrn tüc, lthàc phc kp thai nhg tOn ti, hn chê ma doàn giárn sat kiên
nghj, nhàrn darn bào tinh than phc v và On djnh dOi sOng sinh hot cüa nguäi
dan và báo cáo kêt qua khàc phirc ye Thu'O'ng trçrc HDND huyn tru'ó'c
20/6/2019 d bao cáo HDND ti ki h9p thir 9 (k) hQp gina nàin 2019.
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Thung trirc HDND huyên kInb báo cáo HDN]D huyên xern xét./.
]Vo'i n/ian:
-TTHIJ(báo cáo);
- TT HDND huyn;
- CT, PCT UBND 1myIl;
- UBMTTQVN huyil;
- Di biêu HDND huyên;
- Các co quai' don v lien quail;
- TT HDND các xã;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
-LuuVT.
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