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BAO CÁO
So' kt 03 nm thirc hin Ngh quyêt Di hi di biêu lan thu XVIII
Bang b huyn Minh Long nhim k 2015-2020
Thirc hin Côn.g vãns 1017-CV/HU ngây 03/01/2019 cña Huyn
Minh
Long ye vic báo cáo so kêt 03 nám thirc hin Ngh quyêt Di hi di biêu lan thü'
XVIII Dáng b huyn Minh Long nhiêrn k 2015-2020, Thu'ông trrc Hi dông nhân
dan huyên báo cáo ket qua nhu sau:
A. DAC DIEM TINH HINH
Tn du nhirn k dn nay, Thu'èng tnrc HDND huyn luôn quán trit sâu sc
duô'ng lôi, chü tru'o'ng cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuóc Va ci the boa
thông qua vic ban hành các Ngh quyêt de ra nhu'ng giái pháp chü yêu nhäm gop
phân cüng vó'i cap üy, chinE quyên da phuo'ng thrc hin thang 1çi chi tiêu Nghj
quyêt Dai hi di biêu lan thir XVIII Bang b huyn Mirth Long nhirn kST 20152020.
B. KET QUA THIC HIN
I. Kêt qua thii'c hin mi1c tiêu, ch tiêu, nhim viii vã mt so giãi pháp chü
yêu giai dotn 2015- 2020
1. Kêt qua thçrc hin chi tiêu chili yu:
Thirc hin Ngh quyt Di hi di biu ln thur XVIII Bang b huyn Minh
Long nhirn k 20 15-2020. Tr närn 2015 den nãm 2018, trén co' s& chi tiêu, nhim
vi dä du'p'c xác dnh trong Ngh quyêt cüa Dãng b huyn Ca nhim kSi và hang
nãm, HDND huyn dã triu tp to chirc 07 kST h9p thu'è'ng l va 01 kS h9p bat
thuè'ng và ban hành 53 ngh quyêt, trong do có 23 ngh quyêt ye linh virc dâu tu,
phát trien kinh tê- van hóa xã hi, quôc phOng an ninh, 05 Nghj quyêt chuyên dê, 04
ngh quyêt ye chuo'ng trInh giám sat hang nàm cüa Thumg trirc HDNID huyn và 24
nghi, quyêt khác. Vic ban hành Nghj quyêt cüa Thuèng trçrc HDND huyn dugc
thirc hin dam báo quy trinh, các Ban HDND huyn thârn tra nghi quyêt trInh ki
hop vó'i tinh than trách nhirn cao, tp trung nghiên cü'u, kiên ng nhffig van dê
quan trong can bô sung, phân tIch lam rO them de ki hpp xem xét, quyêt dinE yà ban
hành ngh quyêt cüa HDND sat dnng vi tInh hInh, diêu kin th1rc tiên cña dja
phuo'ng, thuân igi cho cOng tác chi dao, diêu hânh gop phân thirc hin thang igi ngh
quyêt cüa huyn dáng b dä d ra.
NhIn chung, giai don 2015-2018, các chi tiêu ngh quyêt cüa HDND huyn
ban hánh dä du'gc UBND huyn, các phOng ban, ngânh và da phuo'ng to churc thrc
hin hiu qua, hau het các chi tieu d ra trong trong näm deu dt vá vuçt các chi
tieu ngh quyet d ra; co' cau kinh tê cüa huyn trng buc chuyên dich theo hithng
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Cong nghip hóa, hiên di boa phii hpp vó'i dinh hu'ng phát triên kinh t chung cü
tinh. TS trong nOng- lam- ngu' nghip có xu huOng giâm dan và trng buc tang t
tr9ng cong nghip xây dirng, thu'o'ng mi- dch viii. Mt so chi tiêu den närn 2018 dã
dt và vut so vi Ngh quyêt Di hi Dãng b huyn lan thir XVIII dê ra, cii the:
Tôc d phát triên san xuât dt 7,64% (chi tiêu Ngh quyêt 7-7,5%); tong san luçmg
lu'o'ng thuc có ht dt bInh quân 6.748 tan, närn 2018 là 7.002,7 tan (Chi tieu Nghi,
quyt 6.930,9 tan); tSr l h nghèo giàm bInh quân 6,77%, näm 2018 t5r l h nghèo
giàrn cOn 25,7%; t5r 1 d che phü rung tang 0,5%, t5' 1 h9c sinh ra lop các bâc
tiêu h9c dt 100% (chi tiêu 100%), trung hpc Co s dt 98% (chi tiêu 95%), trung
hçc phô thông dt 93,5% (chI tiêu 93%)...
II. Kêt qua thirc hin các nhim vii chfl yêu
1. Nãng cao hiu hrc, hiu qua quãn I' Nhà nuó'c.
Hang näm, Thu'O'ng trV'c HDND huyn ban hành k hoch cOng tác, chuong
trInh giám sat vói nhüng rniic tiêu, nhirn vi tr9ng tam nhãm tp trung lãnh do, chi
do tO chiirc thirc hin rnt each nghiêm tilic, to sr thông nhât cao trong dâng viên,
can b, cOng chñ'c cüa co quan nhn thirc rO ye miic tiêu, chi tiêu, nhim vu và rnt
sO giãi pháp chü yêu cüa Nghi. quyêt Dàng b huyn gop phân thñc day phát triên
kinh te- xã hôi, darn báo quOc phOng an ninh trên dja bàn huyn. Thung trirc
HDND, các Ban, To di bieu và di bieu HDND huyn phát huy vai trô, chirc näng
trong các linh virc hoat dng nhu: tO chiirc phiên h9p, k5' h9p thuOng k5r; hot dng
giám sat, tiëp xic ci1r tn, tiêp cOng dan và dOn dOe vic giài quyêt khiêu ni, to cáo
cña cong dan,...
Thirc hin chuc näng giám sat cüa Hi dông nhân dan tu nãm 2016 den nàm
2018, ThuO'ng trrc, các Ban HDND huyn dã thirc hin 24 cuc giárn sat chuyên de
tai 22 dan vj Va 5 xã trên da bàn huyn. Nhmn chung, hot dng giám sat cüa
Thung trrc, các Ban HDND luôn duic da d.ng ye ni dung, dOi mi ye phuang
pháp giám sat và dam bâo dung 1ut dnh. Thông qua các cuc giám sat Thung tri.rc
và các Ban HDND huyn dã chi ra nhQng hn chê, thieu sot trong qua trInh thc
hin nhim vir chuyn mOn cüa dcm vj và có nhttng bin pháp, giãi pháp khäc phc
kjp thai, gop phân vào vic thirc hin hoàn thành nhirn vii xây dimg phát triên kinh
te - xã hi, bào darn an ninh chInh tn, trt t1r an toàn xã hôi tren dia bàn huyn.
3. Tang cu'O'ng cong tác dan vn, xãy diyng Bang v chInh trl tr turng,
nãng cao chat lu'9ng "Hpc tIp và lànz theo tu' tu'ô'ng, dio dá'c, pliong cách H Gui
JV[inh"

Thrc hiên si chi do cüa Ban Dan van Tinh üy Quàng Ngãi và Ban ThuOng
vr Huyn üy Mirth Long, ThuOiig trirc HDNT) huyn dã chü dng xây drng mô
hInh Dan vn khéo theo Huó'ng dn s 04-HD/BDVTU ngày 17/4/2017 cüa Ban
Dan vn Tinh üy. Dng thñ gän vO'j vic tiêp tiic "HQc tp và lain theo tu' tu'ó'ng,
dçzo th'c, phong ca'ch H Chi Minh" và thrc hin Nghi, quyt Hi nghi. Trung ucrng 4
khóa XI "Mç5t so' vn d cp bOch v xáy dipig DOng hin nay" và Ngh quyêt
Trung uang 4, khOa XII "ye' tang cu'O'ng xáy c4mg, chinJz dn dOng; ngán chn, dcy
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lii sc suy thoái v tc twang chInh tri,dQo dc, M sang, nhthig biêu hin "tc diên
bin ", "tc chuyn hóa" trong nôi bô. Nâng cao cht luçng, hiu qua cong tác dan
van theo hung vi dan, chàrn lo, nâng cao diii sng rnpi mt cüa nhân dan, gop phn
nâng cao hiu qua cOng tác dan vn cüa co quan, thirc hin t& các nhim vi chinh
tr du'cc giao.
Trong 3 nãm qua, tr närn 2016 -2018 Thuè'ng trrc HDND huyn dã triên kbai
cho can b trong don v HDND huyn tich circ hung rng dóng gop qu vi nguài
nghèo, qu rnái am cong doân, qu phii nQ nghèo,. . .do các ban ngành, doàn the,
Mt trn huyn phát dng. Riêng nàrn 2018, don vj dã chñ dng phôi hçip vai Chi
b HDND däng k rnô hInh Dan vn khéo: "Xây dirng qu dê thärn hOi và tang qua
cho h nghèo, gia dInh chInh sách khó khän, hon n?n trên dja bàn huyn"; tO chrc
Ca nhân dóng gop them dê to chirc 03 dpt thãm hOi và tang qua cho 25 h nghèo, gia
dInh chInh sách khó khãn cüa thOn Lang Ren, xà Long MOn, 09 h thôn GO Tranh
Trên, xã Long son và 02 h thOn Mai Lãnh H, xã Long Mai vO'i tOng là 36 suât
qua.
3. Nâng cao chat Iu'qng t chfrc co s& Bang, xây dirng di ngü can b,
dãng viên trong sach, vü'ng mjnh
Nhrn nâng cao hiu 1rc, hiu qua quàn 1 Nhà nuac trong hot dng cüa
HDND các cap, Tr närn 2016 den närn 2018, ThuOng trrc HDND huyn dà phôi
hpp vâi Trung tam bôi du'o'ng chInh tr huyn to chirc 02 lop bôi duO'ng kiên thrc k
náng cho dai biêu FiDND cap xà; TO chtirc 02 d9't cho Di biêu HDNID huyn giao
luu, hpc tap kinh nghim ti huyn dào Ph Quoc, tinh Kiên Giang và các tinh Tây
Nguyen; xây drng ké hoch và tO chc lam vic triic tiêp vi Thung tr1rc HDND
và các Ban HDND 5 xã hang nàrn dê nàm bat tInh hInh hot dng cüa ThuO'ng triic
HDNID cap xà, qua do có dnh huó'ng chi do kp thai; cir 04 dOng chI can b trong
don vi tham gia các khóa dào to quán l Nhà nuó'c cap huyn và cap s nhäm nâng
cao chuyên mOn nghip v, dáp rng nhu câu cOng vic trong th?yi dai mâi.
ThiRmg trirc HDND huyn cong dã chp hành và nghiêrn tilic thirc hin quy
trInh dánh giá, rà soát quy hoch di ngü can b theo COng van so 723-CV/HU ngày
28/02/20 18 cüa Huyn u Mirth Long ye vic rà soat, diêu chinh bO sung quy hoch
cap üy, can bô lãnh dao, quàn 1 các cap nhim ki 20 15-2020, 2016-2021; nhim k'
2020-2025, 202 1-2026 darn bào yêu câu.
III. Bánh giá chung:
1. IXu

diem:

Qua 03 näm thirc hin Nghi, quyêt Di hi dai biêu 1n thir XVIII Dãng b
huynMinh Long nhirn ki 20 15-2020, Thurng trirc HDND huyn co' bàn dã thrc
hiên tOt vai trO, chirc nàng, nhim vu cüa HDND; chap hành k 1ut, k cuong hành
chInh, xây ding di ngü can b, dâng viên có phâm chat, trInh d nang 1irc dáp g
nhu câu cOng vic trong thOi ki cOng nghip hóa, hin di hóa dat nuYc. COng tác
ban hành van bàn quy phm pháp 1ut duçic thirc hin dung quy djnh, gop phân to
ra hành lang phap 1, to diêu kin thun igi cho vic thirc hin cac nhirn vi kinh
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t- xã hi, nâng cao hiu 1rc, hiu qua quãn 1 nhà nu'ó'c; hot dng giám sat c&
nhiu di rnó'i dôi mói ye phu'o'ng pháp, ni dung giám sat da dng ye ni dung.
2. Ton tii, han die
Trong qua trIflE thrc hin vai trô, chirc näng, nhirn v cüa Hi dng nhân dan
vn con môt so ton ti, han chê nhât dinh do là: viêc diêu hành hoat dông ca Hi
dng nhân dan, Thu'ô'ng trrc HDND dôi 1ic con thiêu sr cuog quyêt, dan den có
nhftng ni dung kiên nghi. sau giám sat cüa ThuO'ng trirc và ci1ia các Ban HDND
huyn chua du9c rnt s ngành, da phuong thirc hin rnt cách trit dê; rnQt so To
di biu HDND tO chrc sinh hot van chua dung thO'i gian quy djnh; vic son thão,
xay drng to' trmnh, báo cáo, dir thào ngh quyêt cüa TJBNID huyn gü'i ThuO'ng tri'c,
các Ban HDND huyn thâm tra chu'a thi.xc sr chat che, có mOt so ni dung van cOn
bi chârn trê, so lieu thay dOi nhiêu lan; hot dng chat van cüa di biêu HDND ti
các k hop HDNID chua du'o'c thirc hiên rO net, chii yêu lông ghép phát biêu, trao dôi
ti k hçp.
IV. Mit so nhim vi.i trçng tam trong thOi gian den:
1. Tip tic trin khai và ci th hóa vic thrc hin Ngh quy& Di hi EDáng
b huyn 1n thá' XVIII gn vói các nghj quyêt cüa Trung uo'ng, cña Tinh üy trên tat
cã các iTnE vçi'c kinh tê- van hóa- xã hôi, quôc phông an ninh, trong dió chü trQng den
vic thi'c hin 02 nhirn vi tr9ng tarn: Phát triênnông, lam nghip gàn vó'i xây drng
nông thôn rnOi và phát triên nguOn nhân 1rc, nhât là tp trung xay drng di ngü can
b trong h thông chInh tri.
2. To chrc thành cong các k hçp thuo'ng 1, k hpp bt thu?mg cüa HDND
huyn trong närn 2019 và cá nhirn kSf; chü dng phôi hçTp vi UBND,
UBMTTQVN huyn và các ngành lien quan kp thO'i chuân bj ni dung kS' hçp, nhât
là viêc xây dirng, ban hành các Nghj quyêt dam bào ding quy djnh cüa Lut ban
hành van ban QPPL và darn bao chat lugng, tinh khã thi cüa to'ng ngh quyêt; Chi
dao các Ban HDND huyn theo tü'ng linh vrc dugc phân cong phi trách chü dng
phôi hp'p vO'i co' quan chuyên mOn thuc UBND huyn thrc hin nhim vi chuân bj
xây dimg dr thâo nghj quyêt; tang cuO'ng cong tác kháo sat phic vi cOng tác thâm
tra, nhãm nang cao chat 1ung báo cáo tharn tra, cung cap thông tin can thiêt cho di
biêu HDND huyn thào 1un và quyêt nghj t?i cuc h9p.
3. T chirc thuc hin tt Nghi quyt s 38/NQ-HDND ngày 20 tháng 7 nám
2018 Vê Chuo'ng trinh giárn sat näm 2019 cüa Hi dông nhân dan huyn Minh Long
Khóa XI, nhim ki 2016-2021. Chii trpng và tiêp tc dOi rnói và nâng cao chat
IuGng hoat dông giárn sat, kháo sat cüa Thuo'ng trrc, Các Ban HDND, To di biêu
và di biêu HDND huyn theo Lut hoit dng giám sat cña QuOc hi và Hi dOng
nhân dan, Lut TO chc chInh quyen da phuog.
4. Thrc hin t& Quy djnh t chirc Tiêp cong dan cUa ThuOng trirc HDND,
các Ban HDND và dai bieu HDND huyên khóa XI, nhim kST 2016-202 1; Quy che
phOi hpp gi&a HEDND, UBND và LJBMTTQVN huyn ye cOng tác tiêp cong dan,
tiep nhân, xr 1, giai quyet do'n thu khieu ni, tO cáo cüa cong dan và các hot dng
khác.
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5. Duy trI to chiirc Hi nghi giao ban, trçrc báo gina Thung truc, cáo Ban
HDND, TO di biêu HDNID huyên, Thung tr'rc HDNID 5 xa d kip thi chi do,
triên khai mt sO nhim vi trong tam cüa HDND huyn trong tháng, qu, nàm.
6. Tiêp tc dày mnh vic 'HQC tçp và l&m theo tic ticóg, do thc, phong
ca'ch Ho ChI Minh" gàn vi vic thrc hin Ngh quyêt Hôi ngh Trung uang 4 (khóa
XI) "Mt sO vn d c bOch v xOy dmg Ding hin nay" và tip tc thc hin
Nghj quyt Trung ug 4, lóa XII "vé tOng cicàng xOy dig, chinh dOn dOng; ngOn
chn, dOy lid sic suy thoOi v tc ttcàng chInh tri,dao dic, li sang, nhOng biu hin
"tc din bin ", "tic chuyn hOa" trong nôi b gn vi vic dOi mOi lê lOi, phuang
pháp lam vic; tang cuO'ng k cuong, k lut hành chInh trong do'n v.
Trên dày là báo cáo kt qua 03 nãm thc hin Ngh quyêt Di hi di biëu lan
thir XVIII Dàng b huyên Minh Long nhiêm kS 20 15-2020 cüa Thung tr'rc HDND
huyn, kInh báo cáo Thud'ng truc Huyën áy biêt, chi do./.
Ncri nhân:
- TT Huyn iiy;
- TT HDND huyên;
- Các Ban HBND huyên;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Liiu VT.
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