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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
HUYN MINH LONG
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc
S:64CfBc- HDND

Minh Long, ngàytháng 3 nàm 2019

BAO CÁO
Kt qua hot dng dlla Thirông trirc, các Ban HBND, T Bi biu,
Bti biêu HBND cap huyn, cap xã và các do'n vj lien quan trong
qu I và nhim vii trQng tam qu II nàm 2019
Thyc hin Kê hoëh Cong tác nàm 2019 ciia Hi dông nhân dan huyn,
Thu'mg trirc HDND huyn báo cáo kêt qua ho.t dng cia Thuông trrc, cáo
Ban HDND, to di biêu, di biêu HDND cap huyn, cap xä và các don vi lien
quan trong qu I và dnh huóng mOt so nhirn v qu II näm 2019 nhu sau:
A. Kt qua cong tác qu I nàm 2019:
I. Kt qua hoit dng ella Thirô'ng trrc, các Ban HBND, to di biêu
và dii biêu HBND huyn:
1. Hott dng ella Thithng trirc và các Ban HBND huyn:
a. T chfrc phiên h9p, cuc hçp thirô'ng k:
- Thithng trirc HDND huyn dâ th chirc thành cong k3i hQp 1n thir 8
HDND huyn cuoi närn 2018, ti kr h9p HDND huyn d:ã thào 1un vâ thông
qua 12 ngh quyêt (ye nhim vit phát triên kinh t& - xä hi nám 2019, Ké hoçich
ddu tu'pháttriên náin 2019; Dzc toán thu, chi ngân sách djaphu'o'ng nám 2019;
xác nhn kêt qua láyphiêi tin nhim dôi vó'i ngu'ài gil' chi'c vy do HDND bâu,
Kê hoçich to chz'c kj'' hQp thwthg l näm 2019 và int sO nghj quyêt kháq).
- Thumg tryc HDND huyn duy trI hp giao ban du tu.n, phiên hop
trirc báo thong nhám danh giá kêt qua thirc hin nhim vi trong tháng Va xác
djith nhim vii trng tam tháng den de chi dio và to chirc thirc hin; To chirc
hop dê thông qua dçr thào dê cirong giám sat ci1a Thutmg tr1rc HDND huyn ye
thrc hin tái Co CâU ngành nông nghip gan vói Chuang trInh milc tiêu quôc
gia xay dirng Nông thôn mói; cáo mô hinh khuyên nông trên dja bàn huyn, tir
nàm 2016 — tháng 3/20 19.
- Cáo Ban HDND huyn cfing dâ t chic hop trrc báo qu I dê danE giá
kk qua thrc hin nhirn v1i trong qu và triên khai nhim v1T qu 11/20 19.
b. Ban hành van ban:
Trong Qu I, Thixông trçic và cáo Ban HDND huyn d. ban. hành 73 vn
ban, ci th: 17 cong vn, 8 quyêt dnh, S k hoch, 23 báo cáo, 3 thông báo, 5
t trInh và 12 nghj. quyêt.
e. Hott dng giám sat:
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- Thithng trirc HDND huyn: Dã ban hành quyt dnh, k hoch và d
cuo'ng giám sat vic thc hin tái ca cu ngành nông nghip gàn vâi Chuang
trmnh miic tiêu Quôc gia xây dimg nông thôn mói; the mô hInh khuyên nông
trên cija bn huyn, tr nàrn 2016 — tháng 3/20 19. (Thd'i gian giám sat tf' ngày
28-2 9/3/2019 và dic kiên hoàn thành trzthc ngày 1 0/5/2019).
- Ban Kinh t - X. hi: Giárn sat thyc hin D an phát trin du 1ch huyn
Minh Long giai don 2017 - 2020 và djrth huó'ng dêñ nAm 2025 'thô'i gian giám
sat dic kiên ngày 2 7/3/2019).
- Ban Pháp ch: Giárn sat vic xây dcrng, thirc hin quy ch lam vic tha
UBND x. nhim kS' 2016-2021; Giám sat tinh hInh thçrc hin cong tác chimg
thirc, däng k Va quàn li h tich ti UBND các xã näm 2018-2019;Giám sat
vic trin khai và to ehirc thiic hin Lust tiêp cong dan va giäi quyêt don thu
khiêu n.i to cáo t.i UBND các x. nãm 2018-2019 (thai gian giáln sat ngày tfc
02-12/4/2 019).
d. Cong tác tip cong dan, giãi quy& don thu' khiu ni, t cáo:
Thithng tr1rc HDND huyn thirc hin tip cOng dan djnh kS' theo quy
dinh. Trong qu I không có ,công dan den trInh bay tam tu' nguyen vçng và
khOng eó don thu khiêu ni, to cáo giri den Thuèng trçrc HDND huyn.
e. Hoit dIng phi hqp:
- Phôi hçrp vri UBND huyn:
+ Truâc ki h9p thtr 8, Thuèiag trirc BDNII) huyn dä don dc UBND
huyn giài quyêt the kiên nghi. sau giám sat cüa Thuèng trire và các Ban
HDNI) huyn; kiên, kiên nghi. cüa cir tn t.i kr h9p thtr 6 và trã Ri kiên,
kiên nghi. cüa c1r tn trithc ki h9p thu 8 (k5' hQp cuôi nám 2018,) HDND huyn.
NhIn chung, the kiên nghi. sau giám sat cüa Thung tr1.rc và các Ban HDND
huyn trong nàm 2018 dã dirge lnh do UBND huyn chi do các cci quan,
don vj dugc giám sat giãi quyet và khàc phçie nhung ton tai, hn chê ma doàn
giám sat dã chi ra. Các kiên ngh cüa cfr tn hâu hêt ducic trâ lôi, giái quyêt thóa
dáng. Tuy nhiên, van con mOt sO nOi dung giái quyêt chua dut diem can tiêp tçic
giãi quyêt.
+ Sau kt h9p thir ,8 BDND huyn, Thu?mg tr1rc HDND di phi hçp vi
UBND huyn thông nhât và hoàn chinh ni dung các nghi. quyêt cüa HDND
huyn.
- Phi hqp vri Ban ThtrOng trirc TJBMTTQVN huyn:
Thirc hin Quy dnh s 4045-QD/TU, ngày 24/10/2017 cia Ban Thumg
vii Tinh üy, Thung trirc Hi dông nhân d huyn ti dir thão Báo cáo kiêm
diem cOng tác chi d.o, diêu hành cña Thung tnirc Hi dong nhân dan huyn
nàm 2018 và phuong huóng, nhim vi1 nàm 2019 gui Ban thumg trirc Uy barn
Mt trn TQVN và các Hi, doàn the huyn däi tharn gia gop i nhftng khuyêt
diem trong qua trInh chi d.o, dieu hành cua ThuOng trirc HDND huyn trong
nàm 2018.
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2. Hoit dng cüa T dti biu và dii biu HDND huyn:
a. T di biu HDND huyn:
Các T d.i biu HDND huyn luôn git m& lien h cong tác vi Thuô'ng
trirc HDND huyn và xã; tharn gia càng doàn cong tác cüa Thuè'ng tWc HDND
huyn lam vic vi Thung trirc HDND x Long MOn; cling vó'i dn vj, dja
phuang thyc hin nhim viii dugc giao trong qu I và các nhim vçi tr9ng tam
trixâc, trong và sau têt Nguyen dan K Hci. Ngoài ra, thành viên các T di
biêu HDND huyn ürig cü trên dja bn xã tir dóng gop vói thng kinh phi
6.000.000 dông (ThanhAn 3.000.000d6ng, Long Mai 3.000.000 dó'ng) dêthàm
hói và tang qua cho 12 dOi tixçmg có hoàn cânh dc bit khó khàn và hc sinh
nghêo vuçyt kho, mOi xuât qua trj giá 5 00.000 dông.
b.Dai biu HDND huyn:
Luôn gn trách nhiêm cüa ngu?ii dai biu vó'i nhim vii chuyên mOn,
lTnh vixc dang cong tác, tIch c1rc tham dçr day dü các bui TXCT tai các dim
irng c1r trên dja bàn các x; Dông thè'i, ti k' hop cüa BDND luOn phát huy vai
trô, chüc nAng, nhim vii cita ngu'ô'i di biêu BDND; phàn ánh nhüng tam tu,
nguyen v9ng cüa cü tn và dánh giá vic giài quyêt các kien nghj cüa cr tn mt
cách khách quan, trung thirc;gop phân cmg vi Thumg trirc HE)ND huyn
thrc hin có hiu qua Nghj quyêt cüa HDND huyn näm 2018.
4. Các hot dng khác:
- Thuôiig trirc dã chip hành nghiêm Chi thj s 21-CT/TW ngày
21/12/2012 cüa Ban BI thu khóa XI ye day mnh thçrc hànhtiêt kim, chong
lang phi; Chi thj so 34/CT-TTg cüa Th turóng Chinh phü ye tang cung các
bin pháp darn bào don têt Nguyen dan KST Hgi vui tuoi, lành mnh, an toàn,
tiêt kim. Tniên khai thçrc hin Cong vn so 1023-CV/HU ngày 14/01/2019 cüa
Ban Thtthng viii Huyn üy ye vic tang cu&ng 1inh d.o, chi d.o tlnh hInh trtxO'c,
trong và sau Tet KST Hgi 2019, Thu&ng tryc HDND huyn di trien khai cho các
ngành: Vin kiêrn sat, TOa an nhn dan, Chi c1ic Thi hành an dan sir huyn và
Thung trirc HDND các xa to chic thçrc hin các nhirn v1i truó'c, trong và sau
tet Nguyen dan KST Hgi 2019.
- Thithng trrc, các Ban HDND và dti biuHDND di phi hqp vái dan
vj, dja phuang den thàm hOi, tng qua và chüc tet can b nguyen là lnh do
Hi dông nhân dan huyn qua các thOi kS', các gia dinh nguO'i có cOng, ngithi
có uy tin tiêu bieu, can b him trI nguyen là 1inh d.o huyn qua các thai ks';
thäm mt so ca quan, don vj trên diTa bàn huyn truâc, trong tet nm 2019.
Tham dçr d.y dü các cuôc hop do các ca quan, dn vj cüa tinh, Huyn üy,
UBND huyn, các ban ngành, doàn the trên dja bàn huyn to chóc. Thirc hin
tot vic báo cáo hoat dng cüa HDND huyn, ThirO'ng trirc và các Ban HDND
huyn cho Huyn üy, HDND tinh.
- Vào thang 3/20 19 Thung tnirc và các Ban HDND huyn t chñc bui
lam vic trirc tiêp vói Thuing tnirc, các Ban HDND xã Long Mon ye tInh hinh
thçrc hiên the hot dng, vai trô, chüe nng, nhim vi,I cüa Hi dong nhân dn
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ti'i ngày 01/3/2018 - 28/02/2019 và phucing huó'ng, nhim vi 10 tháng con 1i
cüa näm 2019.
- ThuOng trirc HDND huyn d. phéd hcp vi Chi b BDND trin khai
quail trit cho can bO trong don vj tham dci day dii hi ngh h9c tp chuyên dê
tu tthng, do dirc, phong cách Ho ChI Minh nàm 2019 do Ban Thtxng v1i
Huyn üy to chác; Kay dithg kê hoch thirc hin cüa don vi. và huóng dan tmg
cá nhân dng k cam kêt, tu duôiig, rèn 1uyn, phân dâu và hành dng lam theo
tu tuO'ng, phong cách Ho ChI Minh và các quy djnh cüa Dàng trong nàm 2019.
- Ngoài ra, Thu'ng tric và các Ban HDND huyn luôn gift m& quan h
phôi hgp vó'i Thumg tnic, các Ban HDND tinh trong ho.t dng giám sat, khào
sat trên dja bàn huyn. Thirc hin giám sat tr1rc tiêp thông qua các cuc h9p,
hi ngh.
- Phôi h9'p trin khai vói Ban ThuOng triic UBMTTQVN, các Ban
HDND, To di biêu UDND, di biêu BDNIJ huyn ye vic tham gia de xuât ye
ni dung giám sat cüa HDND tinh, huyn nàm 2020.
II. Kêt qua hot dng cila Thithng tric, các Ban HDND và di biêu
HDND các xã:
1. Hoit dng cila Ththng trçc và các Ban HDND các xã:
a. To chfrc kr hQp, phiên hçp, cuc hçp thirb'ng k:
- Thi.thng trirc HDND các xã âã t chóc thành cong k' h9p thó 7 HDND
cap x, nhim k' 2016-2021. Ti k' h9p Thuông trirc BDND các xa d. ban
hh các Nghi. quyêt ye phát triên kinh tê - x. hi, an ninli quôc phOng nm
2019; Ngh quyêt ye dr toán thu, chi ngân sách dja phuong närn 2019; Nghi.
quyêt ye Kê hoch tO chrc k' h9p thuO'ng l näm 2019; Nghi. quyêt xác nhn
kêt qua lay phiêu tin n1iim dOi vói ngl±i gift chác vii do BDND bâu và mOt
so Nghj quyêt khác. Trên co s ni dung, chuong trinh k h9p lan thá 7,
Thuing trçic BDND x. phân cong các Ban HDND xã chñ dng nghiên cüu tài
1iu và tO chirc thâm tra cac báo cáo, tO trmnh, dii thào nghi quyêt cia UBND x
trInh k' h9p dung quy dnh. DOng thai, don dôc UBND xA gii tài 1iu kip thO'i
cho dai biêu HDND de nghiên cru.
- T chic h9p trirc báo tháng vi các Ban HDND xã và các ngành lien
quan dê dánh giá kêt qua hot dng trong tháng và de ra nhim v1i trong tháng
tói ciia ThuO'ng triic yà các Ban HDND xä.
b. Hot dng giám sat:
- Giám sat thuO'ng xuyên: Thumg trçrc HDND các xã phéd hçp vi
UBMTTQVN xa giám sat vic cap khong thu tin các mt hong thiêt yêu cho
ngui dông bào dn tc thiêu so, cap go và cap quàtêt cho các dôi ttxgng trên
da bàn xä nhân djp Tt Nguyen din KST Hqi 2019. Qua giám sat các chinh sách
ho trg trong dip Têt dugc dam bào kp thai, dung dôi trgng và chê d chInh
sách, không có truOng hgp khiêu ni.
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- Giám sat chuyên d: Qu 1/2019 Thtthng trirc, cáo ban HDND cáo xâ
thuc hiên 09 nOi dung giám sat. Trong do, Long Hip 03 ni dung, Long Mai
01 ni dung, Long San 03 ni dung, Thanh An 01 nOi dung, Long Mon 01 nôi
dung (chi tiêt có phy lyc kern theo).
c. Hot dIng tip cong dan, giãi quyt do'n thir khiu ni, t cáo:
Thung trirc HDND cáo xã th?c hin tip cong dan djnli k5' theo quy
djnh. Trong 3 tháng dau nãrn 2019 không có cong dan và không tip nhân dan
thu khiêu nai to cáo den HE'ND 5 xã.
2. Hott dng cüa di biu HDND các xã:
Di biu HDND xà phát huy vai trô, chüc nàng, nhirn vgi cüa ngirô'i dai
biêu HDND; luOn lang nghe S' kiên cüa cii tn và phàn ánh kjp thi cho Thu'ôiig
tnirc HDND xä de tham muii cho cp üy chi do cho chfnh quyn da phuong
06 bin pháp giãi quyêt kp thi kiên nghj cüa c1r tn.
3. Các hojt dng khác
- Tham gia cüng vó'i Doán cong tác cüa xâ thàm hOi, chijc tt cáo gia
dmnh chInh sách, can b xä dã nghi hun dang sinh song trên da bàn x nhân djp
têt Nguyen dan
Hgi näm 2019.

K5'

- Thithng trçrc HDND xA Long Hp, Thanh An t chic thäm và chitc t&
các dOng chI nguyen là Chü tjch HDND xä qua cáo th?yi k5' nhân djptêt nguyen
dn
Hi nàm 2019 (Xã Long Hip 02 xudt, xâ Thanh An 01 xudt, rnôi xuát
trj giá 300. 000d).

KS'

- ThuOng trrc HDND các xã tham gia cilng doàn cong tao c1ia ThuOng
trçrc HDND huyn lam vic vri Thu&ng trirc HDND xâ Long Môn; Thçrc hin
tot vic thông tin báo cáo vâi ThuOng trçrc HDND huyn và Dâng üy xâ. Tham
d1,r day dü các cuc h9p cüa Huyn
Dáng iXy, UBND càng cap và cáo ban
ngành, doàn the xã to chirc.

uS',

Ill. Kêt qua cong tác cüa các don vj lien quan:
1. Tôa an nhân dan huyn:
Trong quly 1/20 19 thng s an thi là 12 vi.i, vic, di giãi quy& xong 08
v11, con 04 vi dang giái quyet trong hn lust djnh. Cii the:
An dan sir thii mi 01 vW02 bj cáo (trm c.p tài san), d giái quy&
xong; tn hon nhân gia dinh thii 10 vç, ãâ giài quyet xong 06 vii cOn 04 vçi
dang giài quyêt; an kinh doanh thuangmi thii 01 v1i, dâ giài quyêt xong;
cong tao thi hành an hInh s1r ra 01 quyêt djnh thi hành an pht tiX/0 1 ngui bj
ket an, ra 01 quyêt djnh thi hành an pht tiX/Ol ngui ducc hirOng an tneo, ra 01
quyk djnh üy thác thi hành ánl0 1 ngui bj kêt an; thu 15i 11 dan, d giãi quyêt
xong 11 dan; tiep 10 luçt cOng dan den lien h vic kh&i kin theo tO tçing s.
Ngoài ra, tham gia cáo hott dng theo s1,r chi dao ciXa ngành và dja phuang.
2. Chi ciIc Thi hành an dan sir huyn:

iS'

lS'

iS'

iS'
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Kt qua v vic/tiên: Tng s thii 1 32 vic/1.461.948.00O dng 'cu
chuyên sang 22 viçc/1.456.l42.00O dông, thy l3 mó'i 10 viec/5.806.000dông,).
Trong do, so có diêu kin thi hành 25 vicI423.25O.00Od, so chua cO diêu kin
thi hành 07 vic/1.038.698.O0Od. So vic thi hành xong là 10 vicI34.4O6.00Od.
sau 22 vic/1 .427.542.000 dng, trong do so vic dang to
S vic chuyn
chirc thi hành 15 vicI338.844.000 d:ông, so chua có diêu kin thi hành 07
viêc/l.038.698.000d.
Ngoài ra, dan v con thirc hin cáo nhim vçi khác Va tham gia các hoat
dng theo sçr chi d.o cña ngành và dja phu'ong.
3. Vin Kiêm sat nhân dan huyn:
- Cong tác thirc hành quyn cong t và kirn sat giài quyt t giác, tin
báo ye tOi phm và kiên nghi. khôi to: TOng thy. l 01 tin báo, co quan cành sat
diêu tra Cong an huyn Minh Long dang giài quyêt trong hn lut dnh.
- Cong taG thirc hành quyn cOng t và KSXXSTHS: Tng th 1 01
viiIO2 b cáo ye tOi trin cap tài san quy dinh ti khoàn 1, diêu 173 BO lust hlnh
sir, TOa d. xét xü xong.
- Cong tác kim sat thi hành an hinh sir: Kim sat trrc tip vic tun theo
pháp 1ut ti UBND xã Long Hip. Qua cong tác kiêm sat, chua phát hin cO vi
phm gi.
- Cong tác ki&n sat thi hành an dan sir: Qua cOng tác kMm sat vic thii
lr, giài quyêt cia Chi clic THADS huyn, chua phát hin cO vi phm gi.
- Cong tác kirn sat vic giài quy& vi, vic dan sir, hon nhân và gia dInh:
Tong thii l 08 vçi, dã giài quyêt xong 06 V11 con 02 vy. tOa an dang giài quyêt.
4. Doàn Hi thâm nhân dan huyn:
Tharn gia xét xü 01 vy.án hinh sir v tOi trm cp tài san; th chc hi
nghi. tong kêt cong tác Hii thâm nàm 2018 Va triên khai nhim vy. nàm 2019;
Tharn dçr day dü cuc hçp trçrc báo tháng ciia HDND huyn, thu6ng xuyên giü
rnOi lien h cOng tao vai HDND huyn, UBMTTQVN và TOa an nhân d
huyn.
IV. flánh giá clung:
1. VTJ'udiêm
- Trong qu 112019, ThiRing trirc và các Ban HDND huyn d th1Tchifl
tot ke hoch cong tác nàm 2019 d ra; triên khai thçrc hin Nghi. quyêt ye
chuong trinh gim sat nàm 2019 cüa HDND huyn dam bào yêu câu. Cáo to
dai biêu HDND huyên d. thuc hiên day du nhiêm vu duoc phân cOng Hoat
dng ciia di biêu HDND di vào nê nêp, mOi di biêu luOn xác dnh duçc vai
trO, chirc näng, quyên hn và trách nhim cüa ngui d.i biki HEDND.
- ThiRing tri.rc HDND huyn và xã d. t chóc thành cOng k' hçp cui
nàm 2018, nhim k' 2016 - 2021; duy tn hp giao ban tháng nhàm dánh giá
tIuh hInh ho.t dng trong tháng và xác djnh nhim vli trçrng tam trong tháng
tâi.
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- Cáo dan vj Tôa an nhân dan, Chi c1c Thi hành an Dan sr, Vin kim sat
và Doàn Hi thârn nhân dan huyn: D thrc hin tot vai trô, chirc nàng trong
nhiêm vii chuyên rnôn; thi,i 1, xét xir và thi hành an diing quy djnh.
2. Han ch:
Ben cnh nhflng kt qua dat dugc, vk con nhffiig han ch nhu sau:
- Các T di bi&i HDND huyn chua th chirc sinh boat T theo quy djnh.
ThuO'ng trrc và các Ban HDND rnt so xà triên khai hoat dng giám sat con
châm so vó'i ke hoach.
- Cong tác pMi hcp chun bjki h9p cüa UBND cáo xà trong xây di.rng
t(y trmnh, báo cao, dr tháo nghj quyêt gth Thung tr1rc, các Ban HDNI) x có
mt so ni dung chua dam bào ye m.t thO'i gian.
B. Nhim vii trng tam qu 1112019:
I. Thirrng trirc, các Ban HDND, t di biu và dii biu IIiDND
huyn:
1. T1nrng trçrc HDND huyn dy trI t chcrc giao ban tun, th chiirc trirc
báo tháng 04/2019. Thirc hin tot chê d báo cáo vâi HDND tinh, ThuO'ng trirc
Huyn üy dung thOi gian quy djnh. Tham dçr day dü các cuc hop do Huyn üy,
UBND huyn, các ban ngành, doàn th trên dja bàn huyn m?si.
2. Thixc hiên tip cong dthi. djnh kSr, don dc cáo dan vj ch(rc näng kjp
thai giài quyêt nhüng dan thu khiêu nai, tO cáo cüa cOng dan dung quy djnh.
3. ThuOiig trirc, các Ban HDND, th dai biu và dai biu BDNI) huyn
don doe theo dôi, giám sat vic trà Ri và giài quyêt hen nghj cua cü tn, r kiên
chat van cüa dai biêu, hen nghi sau giám sat cüa Thuing tryc và các ban
HDND huyn trong nàm 2018; vic to chirc triên khai thçrc hin nghj quyêt càa
HDND huyn nàm 2019.
5. Doàn giám sat ITIDND huyn t chóc giám sat dam bào ni dung và
th0i gian quy djnh theo Kê hoach so 637/KH-DGS ngày 20/2/2019 cüa HDND
huyn ye giám sat vic thrc hin tái ca cau ngành nông nghip gän vói Chuang
trInh mçic tiêu Quoc gia xay dixng NOng thôn mâi; cáo mO hinh khuyên nOng
tren dja bàn huyn, giai doan 2016-2019.
6. Thumg tnirc HDNII) huyn xay dimg k hoach lam vic vó'i ThuOng
tnirc, các Ban HDND xà Long Mai và mt so xâ khác theo Kê hoach 617/KHBDND ngày 26/02/20 19 cüa HDND huyn.
7. Cáo Ban HDND huyn tin hành giám sat va thng hcTp báo cáo k& qua
giám sat trong qu'r I, triên khai ni dung giám sat qu II; phôi hgp vói Vn
phông tham muu cho ThuOng trirc HDND huyn chuân bj cáo nQi dung phiic
vii ki hp ian thu 9, to chuc thâm tra cáo báo cáo, nghi quyêt, t trinh, dê an
cüa UBND huyn trInh tai kS' hop.
8. ThuOng tryc FND huyn phi hgp vâi UBND, UBMTTQVN huyn
và cáo ngành lien quan xây dimg k hoach, ljch, tO chuc tiep xüc c tn; tài iiu
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phic vi1 tip xüc ci tn cita di biki HDND các c.p; thng hgp kin, kin ngh
cáa cü tn phàn ânh ki.p thai vói co quan chirc nàng; thông nhât nOi dung,
chiiong trIn]a k' h9p thá 9 HDND huyn gifla nàm 2019. Theo dôi, giám sat
vic trá 1i và giài quyêt kiên nghi. cña Cu tn, kiên chat van cüa di biêu, kiên
nghi. sau giám sat và giài quyt don khiêu ni, to cáo cñacOng dan i các dia
phtroiig, don. vj; vic tO chuc tniên khai thc hin Nghi. quyêt cüa HDND huyn
näm 2019.
9. T truâng di biu HDND huyn xay di.xng k ho.ch ho.t dng ciia
theo trng qu dung quy dinh, to chñc sinh ho.t to qu 112019. Qua do tong hcip
tInh hInh và phàn ành kjp thai nhC'rng van dê bóc xüc trong Nhân dan, nhftng
van dê lien quan den hoat dng ciia to vi Thuông trilc BDND huyn dê kp
thM kiên nghi, vâi cap có thâm quyên xem xét, giài quyêt.
10. DOn dc, nhc nh di biu UDND huyn tip t11c phát huy vai trô
trách nhim cüa ngiRii d.i biêu HDND, tharn gia cing vói don vj, da phuung
thirc hin hoàn thành nhirn vii dirge giao trong tháng 4 và närn 2019.
II. Thung triyc, các Ban HDND và dti biu HDND các xã:
1. Thçrc hin cong tác giám sat Va clii do các Ban HDNII) xã tin hành
giám sat và tong hgp xây dimg báo cáo ket qua giám sat darn bào diing thô'i
gian quy djnh và kêhoch dê ra.
2. Duy trI hop trirc báo qu. Thçrc hin nghiem ch d thông tin vâi
Thuông trçrc BDND huyn theo quy djnh.
3. Phi hgp vó,i UBND cung cp thçrc hin tip cong dan theo d.nh k;
don dôc các co quan chuc nng giài quyêt don thu khiêu ni, tO cáo cüa cOng
dan khOng dê khiêu ni virçit cap. Tham gia các cuc giám sat ciXa Thumg tnirc
và các Ban HDND huyn trên dja bàn x. trong qu 11/2019.
4. Phi hgp vâi UBND, UBMTTQVN xa th chirc tot cuOc tiêp xüc cu tn
cüa HDND các cap truâc k hop gifta näm 2019 và chuân bj ni dung, chuong
tnInh kr hop thu 8 BDND x. gia nàm 2019 dam bào yêu câu.
5.DOn dc Di biu BDND x tip tçic phát huy vai trô tnách nhim cua
ngithi Di biêu HDND tnên linh vrc dirge phân cong phti trách.
Ill. Các do'n vj Tôa an nhân dan, Chi ciic Thi hành an Dan sir, Vin
kim sat và Doàn Hi thâm nhân dan huyn:
1. Tip tçic chi do và thrc hin giãi quy& các vçi an d. th\1 1, giái quyêt
các vii vic thuc thâm quyên
2. Xây dimg báo cáo qu II, báo cáo cOng tác 6 tháng du näm 2019
phiic vi cho kr hop BDND huyn gita näm 2019.
3. Thirc hin k hoch chung cua ngành d gop ph.n hoàn thành các
n1i.im vi ciia don v, dia phuong d ra trong qu II, 6 tháng dau nàm 2019.
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Trên day là báo cáo tInh hInh hoat dung cüa Ththng trçrc, các Ban
HDND, to dibiêu, dai biêu HDND huyn, xâ và các ngành lien quan trong
qu I và rnt sO nhim v11 tr9ng tam qu II nàm 2019.!.
No'i nhân:
- Thuàng trirc HDND tinFi;
- Thu'èng trijc Huyn üy;
- DB HDND huyn;
- UBND, UBMTTQVN huyn;
- VKSND, TAND, CCTI-TADS huyn;
- Doan 1ii thâmND huyn;
- TT HDND 5 xä;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Luu VT.

TM. THTXNG TRUC HDNI)
KT. CHU T!CH
lEO Cliii TECH

guyn Anh Tun
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Hot dng giám sat cfla T
(Ban hành kern theo Báo
cia Ho
T
T

các Ban HDND xã qu I näm 2019
DND ngày 20 tháng 03 nárn 2019
yçn Minh Long)

Bon vi

Ghi chü
Thuô'ng trrc
giám sat v chInh
sách ho trç di dan thirc hin djnh canh,
djnh Cu cho dông bào dan tc thiêu so.

XaLongHiep

Ban Kinh t - x hi: giárn sat cong tác thirc Eang xây dpng quyêt
hiên chInh sách bào tra x hôi närn 2016 — dinh, kê hoach và d
2017.
cuongbaocao
Ban pháp ch giám sat v kt qua thirc hin
Lust nghTa v11 quân sr và chê dO chInh sách
hu phuarig quân dOi trên dja bàn xi näm
20 17-20 18.

2

Xä1 Long SoWn

3

Xã1 Long Mon

4

Xa Long Mai
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X1 Thanh An

Dang nghiên cCru tài
1iu dê tiên hânh giám
sat trong tháng 4/20 19

Dang tik hành giám
sat

ThuO'ng trirc HEND xà giárn sat tInh hInh Dang xay dung quyt
Tao hon và Hon nhân cn huyêt thông nãm dnh, kê hoach Va dê
20 18, theo Nghi Dnh 110 cña Thii Tuâng
cu&ng báo cáo
chInh phü närn 2014.
Ban pháp ch giám sat cong tác th chirc và Dang xây dmg quyêt
thrc hin Lust nghTa vIii quân sir và các dnh, kê hoach và dê
cuong báo cáo
chInh sách hu phimng quân di tai Ban Chi
huy Quân sr xà Long So'n, näm 2017-20 18.
Ban kinh t - x hOi giám sat vic cap cay, Dang xây dirng quyêt
duh, kê hoach và dê
con giông theo chirong trinh 3 0a nàrn 2018
cuong báo cáo
TT HDND xi giárn sat tuyk dix?mg Su6i Dang xây dirng quyêt
dinh, kê hoach và dê
Ca lEo di tp doàn 13 thi cong nàm 2018
cucrng bao cao
Thuông trirc HDND xà giám sat Thu, chi Dannghien ciru tài
dir toán ngân sách xä giai doan 2016 —2017 liu de giam sat trong
tháng4/2019
Dangnghien cüu tài
Thuông tric HEYNID xà giárn sat vic thirc
lieu
dê giám sat trong
hin kê hoach sO 16-KHIDU cña Dãng üy
tháng 4/20 19
xäl ye thc hin chuong trInh hành dng so
11-CTr/BIJ ngày 29/9/2016 Va Nghi. quyêt
sO 02-NQ/TU ngày 01/07/016 cüa TinhiXy
ye dâu tu phat triên kêt câu ha tang, nhât
l h tang giao thông, ha tang do thj trên
dia bàn x Thanh An

