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Min.h Long, ngà 18 tháng 12 nàm 2018

BAO CÁO
Thârn tra Báo cáo cfla UBND huyên ye tInh hlnh phát triên kinh tê-xã hi,
dam bão quOc phông, an ninh nám 2018 và phu'ong hu'ó'ng,
nhim vi trong nàm 2019
Thic hin sii phân cong cüa ThuO'ng trij'c HDND huyn; Ban Pháp chO
LIDND huyn to chiii'c thârn tra Báo cáo sO 459/BC-UBND ngày 27/11/2018 cüa
UBND huyn vO tinh hInh phát triën kinh tê-xä hi, darn báo quOc phOng, an
ninh närn 2018 và phuong hu'O'ng, nhiërn vi trong närn 2019 phdn qudc plidng,
an ninh và cdi cdch hdnh chInh,). Ban Pháp chë báo cáo ni dung thàrn tra nhu
sau:
1. Tlnh hInh thu'c hen nhiCm vu iiam 2018
1.1. Cong tác dam báo quc phOng, an ninh, trt ttr, an toAn x hi
Ban Pháp ch HDND huyn co bàn thng nhât vOl ni dung dánh giá trong
báo cáo cña UBND huyn ye nhung ket qua dtt dLr9'c và ton tai, han che trong cong
tác darn báo quOc phOng, an ninh, trt ti,x, an toàn xà hi näm 2018, cj the:
- Cong tác tuyn quân duc t chá'c chat chC dung quy dnh dat 100% chi
tiêu tinh giao (46/46 thanh niên), länh dao, chi dao thi'c hin tOt nhirnvi QuOc
phOng, quân sr da phuo'ng và tO chá'c 1 ra quân huân luyn giáo dc quOc phOng,
an ninh närn 2018 dung thai gian kê hoach dê ra.
Trong närn 2018 trCn dja bàn huyn xáy ra 18 vi vi pham pháp 1ut (ddnh
bac 03, cd j gc'Iy thu'o'ng tIch 03, giêt ngu'ài 01.Zzth Jdo tài san 01, tröm cap tdi san
01, gdy rdi trit t.c cong cong 01, vn chuydn 1dm sOn trdi phép 01, khai thdc
khodng sOn trdiphép 06, viphQm cOc quy dnh ye bOo dOm v sinh mdi iru'd'ng 01).
Dà chi dao kjp thai cho 1c lu'ng Cong an huyn thii l2 giài quyet 18/18 vi, Ret
qua xá' l (hành chinh 15 viii vó'i 25 dOi tu'Q'ng, phat tiên 81.800.000 dOng.: khd'i [0
02 vii, 03 bf can; xi lJ5 khOc 01 dOi tu'Q'ng,); duôi nu'O'c 02 vu, lam 02 ngu'O'i chét;
cháy nhà 0' 01 vu, thiêt hai khoOng 55.000.000 dOng. TO chic phát dng phong trào
toàn dan bào v an ninh TO quOc tai 49 diem thOn, khu dan cu cO 5.341 lu't ngu'Ol
tharn du'; to chuc 561 ca tuân tra kiêrn soát vói khoáng 3.105 luç4 ngu'à'i tham dir
tai nan giao thông xáy ra 04 vii, 1am 06 ngu'à'i b thuo'ng; qua tuân tra kiëm soát Ret
hop tuân tra vil trang, xü' 1 vi pharn trên 11nh virc giao thông dà phát hin 321
tru'à'ng hp vi pham ye TTATGT, phat tiOn 316 tru'O'ng hop, np vào Kho bac nhà
nu'O'c 277.686.000 dOng là dñng vo'i quy djnh; to chu'c cho 136 cá nhân k cam kêt
khOng vi pharn pháp 1ut ye TTATGT.
Song vn cOn mt s tn tai, han ch nhu: trm cp tâi san, gay rôi trt tr
cOng cong, dánh bac, so d,... chu'a du'ç'c kiêm chê; vi pham pháp lut ye trt tr an
toân xã hi (18 vi) và tai nan giao thông (04 v vn xáy ra; cOng tác phát dng
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phong trào toàn dan báo v an ninh t qu6c nrn tInh hinh da bàn th'ng lOc, tü'ng
noi môt so dia phu'o'ng, dun vi con hlnh thO'c. chua Rip thai.
1.2. COng tác tu' pháp, cãi cách hành chInh, chê d cOng vu
Ban Pháp ch thng nht vó'i dánh giá cña UBND huyên và nhng
kêt qua
dat dtruc, do là:
- COng tác tuyên truyn pha bin các van bàn pháp luât thuc hiOn dam báo
theo k hoach; cOng tác bOa giOi 0' co sO' du'ç'c triOn kbai th'c hin kjp thO'i cong
tác chO'ng thrc du'oc thrc hiOn dOng phap lut.
- Cong tác cài each hành chInh: UBNID huyn hoàn thành D an s
29/DA-UBND ngày 2 9/9
/2018 ye sap xêp. sap nhâp, kin toàn thôn trên dia bàn
huyên Minh Long
hiên nay 43 thôn d kiên g16m 12 thOn, côn 31 th6n theo tinh
than Nghi quyêt sO 1 8-NQ/TW ngay 2 5/1
0/2017 Hôi nghi Ian thu sau Ban Chap
hành Trung u'o'ng Dàng khOa XII "Môt so
vOn O vO tiOp tic dOi mOt, sOp xOp tO
chOc bO may
cOa h t17ng chlnh Of tinh gQn, hoat dng hiOu Zi'c, h/eu quO "; Ban
hành Quy ch boat dông cOa Ban chi dao cài cách hành chInh ti'ën dia bàn
huyën; Bô phân môt cO'a huyên d tiêp nhân và giài quyCt 1.041 hO so', du'o'c
thc hiên dam bào theo quy dnh; hoat dng cOa các co quan chuyen mon cap
huyên co' bàn On dnh; thu'c hiên tot chfnh sOch nghi hu'u hu'O'ng chê do báo hiOm
xä hi va h tru thOi vic môt lan theo dOng quy dnh; cong tác bô nhiërn li,
dào tao, bOi du'o'ng can b, cong chü'c, viên chñ'c du'uc quan tam triên khai thu'c
hién Rip thO'i.
- Cong tác cãi cách t chrc b may: Dà hoàn thành D an s
31/DAUBND ngày 10/10/2018 ye thành 1p Ban quàn l D' an Dâu tu' xây d'ng và Pbát
triën Qu dat huyn Minh Long trén cu s h'p nhât Trung tarn phát triên qu dt
huyên và Ban Quán l Du an Dâu tu' xây dvng huyên Minh Long.
Tuy nhiën, cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dc pháp lut chu'a da dang,
phong phO, mó'i dung l?i ó' Cong tác tp huân là chInh, hinh thuc tuyên truyn qua
tO sách pháp 1ut chua that s hiOu qua; môt so do'n v, UBND cac xã th'c hin ch
d thông tin, báo cáo, phàn ánh tinh hinh hoat dng cOn châm tién d, chit lu'ong
cO JOe chu'a cao; cong tác ng dung cong nghê thông tin, kiêm soát thO tc hành
chInh và hiOn dai hóa nén hành chInh tai môt so don vi true thuôc UBND huyOn,
UBND các xà cOn chârn.
2. Nhiêm vu, giäi pháp trçng tarn nàm 2019
Ban Phap ch HDND huyên co bàn thng
t vO'i môt s6 nhiêm , giai
pháp trong tam näm 2019 trong báo cáo cOa UBND huyOn. DOng thai, d nghi
trong qua trinh chi do, lãnh dao, diêu hành can Cu th bOa các nhiêrn vu cu th dä
neu trong báo cáo de dt duuc Ret
qua d ra, Ban Pháp ch FIDND huyên cO mt
sO d xuât, kiên nghi nhu' sau:
2.1. V cong tác darn bão quc phOng, an ninh, trât t, an toàn

xa hOi
- Tip tuc tang cu'O'ng länh dao, chi dao cOng tac phOng, chng tQi phrn yà
vi pham pháp lut, kp thi giài quyet các tin báo, tO giác ti pham yà các vu an
dOng thO'i han quy djnh cOa pháp lut nhärn giu vng n djnh chInh tn, cOng c
quOc phOng, an ninh, dam bào trãt tu' an toàn xa hOi trên dia bàn huyOn.
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- Tang cu'à'ng cong tác tuyên truyn, trin khai có hiu qua cong tác tuãn tra
kiêm soát, mo các dot cao dirn trn áp ti pharn nhäm kiêm chO, giárn thiêu ti
pham. t nan xã hi và tai nan giao thông; xi' 1 nghim các truO'ng hpvi pham ye
trt t' an toàn giao thông trên da bàn huyn nhãm nâng cao thc chap hành các
quy djnh pháp 1ut ye giao thông di vó'i ngu'O'i tham gia giao thông; dày manh
phong trào toàn dan bào v an ninh t quôc.
- Trin khai thrc hin các nhiêm v quc phOng, quân ski' dja phuong và thc
hin cOng tác tuyën quân dat 100% chi tiêu tinh giao; chñ trQng den cong tác bôi
duong kiên thrc quôc phOng, an ninh cho cOng chü'c, viCn chrc thuc dOi tung 4.
Thrc hin tOt chInh sách hu phu'o'ng quân di, den on, dáp nghia, quy tp m 1it
sy.
2.2. V cong tác tu' pháp, cãi cách hành chInh, chê d cong vii
- Tang cu'ang, nâng cao hiu qua cong tác tuyOn truyên, ph bin giáo dc
pháp lut sâu rng dOn tn Co. sO cho can b, dáng viOn và trong Nhân clan bang
nhiOu hInh thc khác nhau, chü trcng dOn hiu qua tuyOn truyOn qua tO sách pháp
1ut.
- Tip tic tic hin nghiOm tOc ni dung Cong van so 235-CV/HU ngày
05/7/2016 cOa Ban Thu'à'ng vi Huyn Oy vO tiêp t'ic thirc hin nghiOm tOc Chi thi,
so 31-CT/TU ngày 13/6/2014 cOa Tinh Oy Quáng NgaivO "chzJi tru'o'ng không dfing
bia, ruu trong buôi [rica czia ccic ngày lam vic" nhäm góp phân nâng cao hiu
qua thrc hin nhirn vi chInh tri, duç'c giao; tang cu'6ig cOng tác kiOm tra, chân
chinh k luât, k cu'o'ng hành chInh; tang cu'O'ng trách nhirn cOa can b cOng chirc,
viOn chute trong thi'c thi cong vi gän v6. QuyOt di,nh so 306-QD/TU ngày
25/5/2016 cOa Ban ThuO'ng vi Tinh Oy, QuyOt di,nh sO 319-QD/HU ngày
09/8/2016 cüa Ban ThuO'ng vi Huyn Oy và QuyOt di,nh sO 135/QD-UBND ngày
10/10/2016 cOa UBND huyn ye ban hành quy di,nh trách nhim và xO' 1' trách
nhiêm dOi vói ngu'à'i dng dâu và cap phó cOa nguO durng dàu ca quan, don vi, di,a
phuang trong vic thrc hin chute trách nhim vi duçc giao.
- Tip tic trin khai, thirc hin có hiu qua Chuang trInh hanh dng s 19CTr/HU ngây 16/01/2017 cOa Huyn Oy vO cài each hành chInh, nhãt là cài cách
thu tuic hành chInh giai doan 2016 - 2020. Rà soát, dan giân hOa thO t'.ic hành
chInh tang cuOng ung dung cong ngh thông tin, duy trI khai thác và sur dçing phàn
mOm Vn phdng din ti'c eOffice" trong thirc hin nhirn vu.
TrOn dày là báo cáo thrn tra báo cáo v tInh hInh phát trin kinh t-xä hi,
dam bào quc phOng, an ninh nàm 2018 và phuong huâng, nhirn v.0 trong näm
2019 (phdn qudc phdng, an ninh và ccli cdch hành chInh,) cOa UBND huyn, Ban
Pháp chO HDND huyn kInh trinh HDND huyn xem xét, quyOt di,nh./.
N PHAP CHE

]Vo'i iiliâii:
- TT HDND huyn;
- Dii biêu HDND huyn;
- UBND huyên;
- Ban Pháp chë HDND huyn;
- VP I-IDND- UBND huyn;
- LLrU VT.
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