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BAO CÁO
TInh hInh. kêt qua 1v phiu flu nhim theo Nghj quyêt so
85/NQ/20141Q1113 ella Quôc hôi
Thrc hin COng van sO 478/HDND — VP ngây 07 tháng 12 näm 2018 cña
Hi dOng nhân dan tinh, ye viêc báo cáo tInh hinh, kCt qua lay phiCu tIn nhIm
theo Nghj cjuyCt sO 85/NQ/2014/QH13 cüa QuOc hi. Thu'à'ng trirc HDND
huyn Minh Long báo cáo nhu' sau:
I.Công tác chuân bj:
1.V cong tác hinh duo, ch dio vic Iiy phiêu tin nhirn:Cän ci Lut TO
chuc chinh quyên dia phuong, Luãt hoat dOng giam sat cua QuOc hOi 'a H3i
dông nhan dan; Ngh quyêt sO 85/2014/QH13 cña QuOc hi ye lay phiCu tIn
nhim dOi vOl nguOi giü' chñc vu do QuOc hi, Hi dOng nhân dan bâu hoc phê
ehuân;
Thrc hin COng van sO 3 66/HDND-VP ngây 9 tháng 10 nàrn 2018 cüa Hi
dOng ihân dan tinE Quang Ngài, ye viêc lay phiêu tIn nhim theo Ngh quyêt sO
85/2014/QH13 cña QuOc hôi.
Thu'è'ngtrxc Hôi dng nhân dan huyn Minh Long dã to ehc hçp trrc báo
tháng 10 gán vol vic triên khai cáo van ban Hu'Ong dn dlla QuOc Hi và cOng
van chi do cüa ThuO'ngtri'c Hi dOng nhân dan Tinh cho ThuOng trrc Hi
dông nhân dan cáo xã, TO tru&ng tO di biêu Hi dOng nhân dan, các Ban Hi
dOng nhân dan huyn.
2. Các bu'ó'c chuãn hl lay phiêu tin nhirn:
- D darn bào thrc hin cáo buó'c ly phiêu tin nhirn dñng quy trinh, LLlt
djnh và có su chi do tp trung, Thu'O'ng true Hi dOng nhân dan huyn dä báo
cáo vâ xin kiên Ban Thu'O'ng vu, Thu'O'ng trrc Huyn iy ye vic lay phieu tin
nhim dOi vó'i cáo chrc danh do HDND bâu tai k hqp Hi dOng nhân dan
huyn lan th 8- k hop cuôi nàrn 2018 (gOm 20 v di biêu).
- Tip theo xây dung K hoch trin ldrni thrc hin lay phiêu tIn nhirn dôi
vói ngu'à'i gifl' ohic vu do HDND bau dé chi do Thu'àng tric Hi dông nhan
dan huyn và cáe do'n vi, cá nhân lien quan thixc hin darn báo duungs thOi gian
quy djnh.
- Xây dij'ng và ban hành cáo van ban ohi do và kern theo các van bàn hu'óng
dn cüa QuOc Hôi Va cüa Hôi dông nhân dan tinE cho Thu'Ong triI'c Hi dOng
cáo xã, cáo TO tru&ng tO dai bieuHi dOng nhân dai huyn, cáo Ban
nhân
Hi dOng nhân dan huyn, di bieu Hi dOng nhan dai huyn nghien cO'u và
thirc hin diing lut dnh.
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- Xây d'ng cong van yêu cu các chñ'c danh do Hi dOng nhân dan bu th'c
hiên viêt báo cáo lay phiêu tIn nhim ci.a cá nhân vâ. Re Rhai tâi san, thu nhâp
nhu mu huong dn va goi cho Thuoig tiuc HOi dOng nhân dan hu en tiuoc 30
ngày dé tOng hpp phO tO gd'i cho di biCu vâ TO trudig tO di biCu HidOng
nhân dan huyn tRam gia gop i nhu Nghi quvCt sO 85/2014/QH13 cña QuOc hi
d hu'Ong dn.
CR1 do cho van phOng Hi dOng nhân dán-Uy ban nhãn dan huyn tiêp
nhân cáo báo cáo vâ ban Re khai tài san cüa 20 vi duoc lay phiêu tIn nhim ti
k h9p Hi dOngnhân dan huyn lan tht'r 8, cuOi nãm 2018, qua do cR1 do cho
Ban Pháp chê thâm dnh 1i ni dung Báo cáo vá ban Re khai ca tü'ng cá nhãn
tru'ó'c khi dóng tp gO'i cho di biCu nghiCn cO'u vâ tham gia gop .
- Tiuoc Rh tiCn hanh 1â phiCu tin nhiCm cac tO dai biCu HOi dOng nhãn dan
huyên dã h9p to dC thâo lun ye cáo van dC cO liCn quan dCn viec lay phiCu hn
nhim vâ gui báo cáo hop tO ye Thu'à'ng tic Hôi dOng nhãn dan huvên theo
dOng yCu cáu.
-Den thO'i diôm t chu'c k hpp, Thu'à'ng trrc Hi dOng nhân dan huyn
kl'iông nhân du'ç'c kiên de ngh giái trInh cña di bieu Hi dOngg nhân dan
huyên, ciaa Uy ban Mättrân TO quOc Vit Nam huyên dOi vó'i tmg chiac danh
do Hi dOng nhãn dan bâu.
Nhu' vy, can cñ' theo lust dnh và van ban huó'ng dn cüaUy ban Thuà'ng vii
Quôc hi. 20/20 chü'c danE do Hi dOng nhân dan huyn bâu dO diêu kin lay
phiêu tin nhim theo quy dnh.
3.Vê quy trInh 1y phiu tin nhim ti

hyp:

- Thu'O'ng tri'c Hi dng r±ân dan huyn thOng qua TO' trInh trInh Hi dông
nhân dan danh sách nhü'ng ngu'O'i du'o'c lay phiêu tIn nhim; là' trInh dr ldên
Ban kiêm phieu; xin ldên di biêu Hi dOng nhân dan huyn hInh thO'c lay
phiêu tin nhirn (bang cách bO phiêu kIn).
- Ban kim phiu tin hânh thi'c hin nhirn vi vá cOng b kt qua kiêm
phiêu; kêt qua lay phiêu tin nhiêrn cOa tOng chirc danh do Hi dOng nhân dan
huyn hu.
- Thu k k hpp thOng qua nghi quyt xác nhn Ret qua lay phiêu tIn nhim
theo chi dao cOa Thu'à'ng true Hôi dOng nhan dan huyn vâ cR0 tça R h9p tiên
hânh diêu hành biêu quyCt ni dung nghi, quyet thOng qua.
II. Kt qua lIy phiêu tin nhim:
T
TCn huyên. xã

Tng
s Di
biëu
HIDND

Cp huyn
7

lông so
ngu'Oi
du'cic la
phiCu tIn
nhiêm

So ngu'ài g10'a
chile vi do
HDND báu
khOng dua
vào danh sách
lay phiCu tIn
nhiërn

So ngudi CO
thai gian
darn nhirn
chile vp liCn
tue chu'a dO
9 tháng

1
II
1
2
3
4
5

I
1
II
1
2
3
4
S

I-IDND huyn Minh Long
30
20
Cpx
HDND xä Long Son
27
8
HDND xã Long Mai
25
8
HDND xä Long Hip
24
6
FIDND x Thanli An
24
8
HNDxâLongMôn
19
7
Kêt qua lay phiêu tin nhiin
So
So nguOi cá
trên
nguài
50%
có trén tOng so di
50%
biêu
dánh
tOng so giO
tIn
dii
nhiêm
hI Ou
dOnh
giá tIn
nhiêm
cao
Cap huyn
HDND huyn Minh Long
19
1 (50%)
Cp xä
HDND xã Long Son
8
0
HDND xã Long Mai
7
1 (52)
HND xã Long Hip
4
2 (5 0%)
I-IND xä Thanh An
8
0
HDND x Long MOn
1 (45%)
6

01

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SO nguOi CO
trén
50%
lông sO
i
biêu dánh
giá
tIn
nhiêm thp

0
0
0
0
0

IVMánh giá cluing:
1.Uu diem, thumn lç'i:
Vic lay phiCu tIn nhirn dOi vói nhUng ngu'ài giü chOc vi do HDND là
mt trong nhO'ng ni dung giám sat quan trpng; the hin sir ghi nhn, dánh giá
cüa F]DND dOi vó'i nhü'ng ngu'ài dã có nO 1ic, cO gang trong vic thrc hin
nhim v.i cüa FIDND huyn giao.
Vic lay phiOu tIn nhim së gilp cho nhii'ng
du'p'c lay phiOu tIn nhim
hiêu rO hon vO uy tIn, trách nhiêm cüa mlnh truO'c 1mb vrc cOng tác du'9'c phân
cOng phii trách.
Dày là mt nhim v14 quan trong cOa HDND thay mt Nhân dan thçrc
hin dánh giá tIn nhim dOi vOl nhOng chirc clanh do HDND bâu.
Du'9'c sr chi do sâu sat cia ThuO'ng trhc HDND tinh, Huyn Uy Minh
Long và sir thij'c hin nghiCm tOc các báo cáo, hO khai tài sOn ciia nhüng ngu'd'i
duoc lay phiCu tIn nhim.
2. Nhfl'ng khó khän
Viêc thi'c hiên lay phiOu tIn nhiêm vOo djp cuOi nãm, qüy thai gian dê tp
trung cho xây ding các van bàn thh'c hin, huó'ng dn mt i-it nbiu tbà'i gian,
nhu'ng con ngu'O'i 6' Van phàng It, nOn phc vij cho h09t dng cüa Thu'è'ng trVc
Hi dOng nhân dOn huyn dOi tOe b chm vO thai gian.
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Trên day báo cáo vic 1y phiu tIn nhim ciiia Thuàng tr1rc HDND huyn
Minh Long vâ Thu'à'ng tr'rc HDND các xã cii'ia huyn. Thu'à'ng truc HDND
huyên kinh báo cáo.
I\'oi ;zhôn:
NG TRIC HDND
- TT HDND tnb, Hnyên áy (Báo cáo);
U TICH
- TI HDND luiv&n. UBND huvén;
- Ban KT-XH. Ban Pháp chá HDD huv&n:
hu\ ui
- Ban lhuBna nuc LB\ITT
- VPUB: C-PVP. CVTH;
- Luu VT.
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