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BAO CÁO
Kt qua hot dng cüa Thirong trirc, 'các Ban HBND, To thi biu,
dii biêu HBND cap huyn, cap xã và các don vj lien quan
tháng 03 và nhim viii tr9ng tam tháng 4/2019
Thirc hin K hoch cong tác näm 2019 ciXa Hi dng nhân dan huyn,
Thi.r?rng tr1rc Hi dông nhân dan huyn báo cáo tlnh hlnh hot dng tháng 03 và
djnh hithng mt so nhim v11 thong 4/20 19 nhu sau:
A. TInh hInh thurc hin nhim vi trong tháng 03/2019:
I. Kt qua hot dng cüa Thithng trurc, các Ban HBND, t di biu và
di biêu HBND huyn:
1. Hoit dng cüa Thirong truc, các Ban HBND huyn:
a. To chfrc phiên hçp, k'3t hQp:
Thuing trirc BDND huyn dä duy trI hçp giao ban tuân, trtrc báo tháng 02
dê dánh giá tInh hInh thirc hin nhim v11 trong tháng 02; các hoat dng tnthc,
trong va sau têt Nguyen Dan KST Hçii và triên khai nhim vi tháng 03/20 19.

b. Ban hành van bàn:
Trong tháng Thithiag trçc, các Ban HDND huyn dà ban hành 10 van ban,
cii the: oi báo cáo, 02 quyêt djnh, 05 cong van, 01 kê hoch và 01 thông báo.
c. Hott dng giám sat:
- Trên c s ngh quyt Chucnig trinh giám sat näm 2019 ciXaHi dng
nhân dan huyn, Thirmg trirc HDND huyn dã ban hành quyêt dnh, kê hoch và
dê cl.ro'ng báo cáo giám sat vic thirc hin tái co câu ngành nông nghip gàn vâi
Chuo'ng trinh miic tiêu Quc gia xây dçmg nông thôn mâi; các mô hInh khuyên
nông trên da bàn huyn, giai don 2016-2019.

- Các Ban HDND huyn dang nghiên cüu các báo cáo c1ta các &m vj,
duqc giám sat trong qu 1/2019 d tiên hành giám sat theo kê hoch.
d. Hoit dng tip cong dan:
Thumg trrc HDND huyn thçrc hin tip cong dan djnh k' theo quy djnh.
Trong tháng không có cong dan den dê trhih bay tam tu, nguyen v9ng và không
có dan thu khiêu ni, to cáo gui dOn Thuông tr'çrc BDND huyn.
2. Hott dng cüa T di biêu và dii biêu HDND huyn:
a. TO di biêu HBND huyn:
Các T di biu BDND huyn luôn gi mi liOn h cong tác vâi Thuông
trirc HDND huyn và xã; tham gia day âñ cuc hçp do Thung trrc RDND
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huyn th chirc. Tham gia ctTng ctoàn cong tác cT'la Thithng trirc BDND huyn
lam vic tai xã Long Mon.
b. Di biu HDND huyn:
Luôn phát huy tinh thn trách nhim, pMi hcTp chat chë vâi chInh quyên
dja phuang, guang rnau chap hành Va tuyên truyên, 4n dng Nhân dan thirc
hin tot các d:ung lôi, chii trucing cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà
nuc và Nghj quyêt cüa HDND huyn, xã ãê ra; tIch c1rc tham gia càng vi dan
vj, dja phuong thirc hin nhim vi.i chuyên mon và nhim vi cüa ngui di biêu
HDND.
3. Các hott dng khác:
- Thi.firng trirc và các Ban HDND huyn t chác bu& lam vic trtrc tip
vó'i Thuimg trirc, các Ban HDND xã Long Mon ye tInh hInhthçrc hin cáo hoat
dOng, vai trô, chic nàng, nhim vçi cüa Hi dông nhân dan fir ngày 01/3/2018
dn ngày 28/02/2019 và phuang huthig, nhim vçi 10 tháng con lai ca nàm
2019; Tai buôi lam vic ThuOng trirc HDND xä dã báo cáo tInh hInh hoat dng,
nhffiig thun lçri, kho khän, han chê và kiên tham gia cüa cáo thành viên dçr
h9p; Qua do Thtthng trrc HDND huyn cfing dâ chi ra mt sO nguyen nhân, han
chê giüp ThuOng trrc HDND xä Long Mon tháo g khó khàn trong hoat dng
nliàm thirc hin tot vai trO, chác näng 01ia HDND và cáo nhim vi trong nm
2019.
- ThuOng trirc HDND huyn d phi hçip vó'i Chi b HDND tri&i khai
quán trit cho can b trong dan vj tham dir day dü hi nghj hçc t.p chuyên dê lii
ttr&ng, dao dirc, phong cách Ho CM Minh nàm 2019 do Ban Thuthig vçi Huyn
üytO chüc; xây dirng kê hoach thirc hin cüa d:an vj và hithng dan firng cá nhân
clang k cam ket, tu du&ng, rèn luyn, phân dâu va hành dng lam theo tx tirO'ng,
phong cách HO CM Minh va cáo quy dnh cüa Dàng trong nàm 2019.
- Thirc hin t& vic báo cáo hoat dng cüa HDND huyn, Thumg trirc và
cáo Ban HDND huyên cho Thifimg trçrc Huyn iiy, HDND tinh theo quy thnh.
Tham d day dü các cuOc h9p do các ca quan, clan vj ciXa tinh, Huyn üy,
UBND huyn, cáo ban ngành, doan the trên dja bàn huyn mdi.
- Phi hcrp trin khai vâi Ban Thu'Ong trirc UBMTTQVN, cáo Ban
UDND, To dai biêu HDND, dai biêuHDND huyn ye vio tham gia dê xuat ye
ni dung giám sat cüa HDND tinh, huyn näm 2020.
II. Kêt qua hoit dng cüa Thirng trirc, các Ban IIDND và di biêu
HDND các xâ:
1. Hot dng cüa ThirO'ng trirc, các Ban HDND các xã:
a. T chfrc phiên h9p, kr h9p:
ThuOng trrc HDND 5 x dã t chCrc h9p trirc báo tháng 02 vâi cáo Ban
BDND xã va cáo nganh lien quan de dánh giá tinh hInh hoat dng trong tháng và
de ra nhim v1i trng tam tháng 03 ciXa Thu&ng trirc và cáo Ban HDND xâ.
b. Hoit dng giám sat:
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Thc hin nghj quy& v chuong trinh giám sat và k hoach cong tác näm
2019 cüa Hi dông nhan dan xâ, Thithng trirc HDND các xã d ban hành Quyêt
dinh thành lap doàn giám sat, xây d'trng kê hoch, dê ciwng giám sat dê thirc
hin giám sat trong tháng 3 nãm 2019 ('cóphy lye chi tilt kern theo,).
c. I{ot dng tip cong dan, giái quyt dn thir khiu ni, to cáo:
Thung trirc BBND cáo xã thic hin tip cong dan djnh k' theo quy
djnh. Trong tháng không Co Cong dan den trinh bay tam tu' nguyen v9ng va
không có don, thu khiêu nai, to cáo g1ri den HDND 5 xà.
2. Hot dng ella dii biu HDNID các xã:
Di biu HDND xã phát huy vai trO, chüc nàng, nhim vçi cüa nglxi di
biêu BDND; tham gia kiên, thào 1un cáo van d:ê quan trçng ti da phuo'ng ti
cáo cuc h9p khi duqc mdi; luôn lang nghe kiên otia c1r tn phàn ánh kjp thi
cho ThuOng trirc JiDND x dê tham muu cho cap ày clii do cho chInh quyên
dja phuong có bin pháp giài quyêt kp th?LYi kiên nghj cia cü tn.
4. Cáe hoit dng khác:
ThuO'ng trirc và cáo Ban HDND cáo xã thirc hin tOt vic thông tin báo
cáo véd TT HDND huyn và Dàng ày xä. Tham dir day dü cáo cuc hçp dlla
Huyn u, Dàng üy, UBND cüng cap và cáo ban ngành, doàn the xã to chIrc.
Ill. Kt qua cOng tác cüa các do'n vj lien quail:
1. Tôa an nhân dan huyn:
Trong tháng di thii 1 là 7 vii, vic d giài quyt xong 03 vi, con 04 vi.i
dang giái quyêt, cci the: Kinh doanh thuong rni 01 vli, dã giái quyêt xong; an
hon nhân gia dInh thij 1 06 vii, dã giâi quyêt xong 02 vi1, cOn 04 vi1 dang giâi
quyêt; cong tác thi hành an phat tll: Ban hành 01 quyêt djnh thi hành in ph.t
thl0l ngui bi kêt an, ban hành 01 quyêt djnh thi hành an pht talol ngithi duçc
huOng an treo, ban hành 01 quyêt djnh ày thác thi hnh ánl0l nguOi b kêt an;
tiêp nhn 02 don, dã giái quyêt xong. Ngoài ra, dä tham gia cáo hott dng theo
sir cM dao c1ta ngành và dja phucing.
2. Chi cijc Thi hành an dan sIr huyn:
Kt qua v vicItin: Tng s thçi li 28 vic /1.444.093.000 dng, trong
do: So cu chuyên sang 24 vic/1.442.192.0O0 dOng, so th1i l)'T rnâi 04
vic/1.901.000 dông; So có diêu kin thi hành 21 vic/4O5.395.00O dông; sO
chua cO diêu kin thi hành 07 vic/1.03 8.698.000d. TOng so vic thi hành xong
06 vic vói so tiOn dã thu và d chi là 16.551.000 dOng, sO vic chuyên kr sau
22 vic/1.427.542.000 dông. Ngoài ra, don vi cOn th1rc hin cáo nhim vii khác
tai don v và tham gia cáo ho.t dng theo s chi dao càa ngànih và dja phucing.
3. Vin Kiêm sat nhân dan huyn:
- Cong tao thirc hành quyn cong th và kim sat giài quy& t giác, tin báo
v tQi ph.m và hen ng kh&i to: Tong thci 1 01 tin báo, Ca quan cành sat thOu
tra Cong an huyn Minh Long dang giái quyêt trong han 1i4t djnh.
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- Cong tác kim sat thi hành an hIith s1r: Qua cong tác kim sat, chua phát
hin có vi pham gI.
- Cong tác kim sat thi hành an dan sir: Qua cong tác kim sat vic thçi 1,
giái quyêt càa Chi ciic THADS huyn, chub. phát hin có vi phtm gL
- Cong tác kiêm sat vic giái quyt vi1, vic dan sir, hon nhân và gia dmnh:
Qua cong tác kiêm sat vic thçi 1, giái quyêt ciia TAND huyn, ch'tra phát hin
có vi phm gI.
4. Doàn Hi thm Tôa an nhân dan huyn:
Tham dir cuc h9p trrc báo tháng 02/20 19 cia HDND huyn. Thumg
xuyên giQ môi lien h cong tác vó'i HDND huyn, UBMTTQVN huyn và Tôa
an nhân dan huyn.
B. Mt s nhim vi.! trçrng tam tháng 4/2019:
I. DIi vó'i Thtrô'ng triyc, các Ban, t diii biu và di biu HDND
huyn:
1. Thuèng tri.ic HDND huyn dy trI th chàc giao ban tun, t chtrc trçrc
báo tháng 04/20 19. Thc hiên tot chê d báo cáo vri HDND tinh, Thithng trirc
Huyn ñy dung thôi gian quy djnh. Tham dçr day dtX các cuc h9p do Huyn ày,
UBND huyn, các ban ngành, doàn the trên da bàn huyn mdi.
2. Thumg tr1rc HDND, các Ban HDND, th di biu, Dti biu HDND
huyn theo dôi, don dôc, giám sat vic trà li và giài quyêt hen nghi. càa c1i tn,
kiên chat van cUa dai biêu, hen ngh sau giárn sat ci1a Thumg trçrc và các ban
HDND huyn trong näm 2018; vic to chirc triên khai thirc hin nghj quyêt cüa
HDND huyn nàm 2019.
3. Don giám sat HDND huyn t chrc giám sat dam báo ni dung và thôi
gian quy djnh theo Kê hoch so 6371KH-DGS ngày 20/2/2019 cüa HDND
huyn ye giám sat vic thçrc hin tái c câu ngnh nông nghip gn vâi Chirong
tnmnh milc tiêu Quoc gia xây dimg Nông thôn mâi; các mO hInh khuyên nông
trên da bàn huyn, giai don 2016-2019.
4. Các Ban HDND huyn t chñc giám sat và tng hcrp báo cáo kt qua
giám sat theo kê hoach d1 ban hành; Tham gia day âü các buôi giám sat cüa
Thutmg trçrc HDND huyn.
5. Lam vic vi Thuthng trirc, các Ban HDND xä Long Mai theo K
hoach 617/KH-HDND ngày 26/02/20 19 cüa HDND huyn.
6. T trrrOng th di biu HDND huyn ti dja bàn 05 xa duy trI ch d
sinh hoat to hAng qu5, tOng hp tinh hinh và phàn ành kip thi nhng van de bic
xuc trong Nhân dan, nhng van dê lien quan den hoat dng cua tO v6i Thithng
trçrc HDND de kjp thai hen nghj vói cap có thâm quyên xem xét, giài quyêt.
7. Don dc, nhc nh di biu HDND huyn tip tiic phat huy vai trô trách
nhim càa ngu?ñ di biêu HDND, tham gia cung vó'i dan vj, dja phurang thirc
hin hoàn thành nhim vi ducic giao trong tháng 4 và näm 2019.
4

5
IL Di v&i Thirô'ng trirc, các Ban HDND các xã:
1. Tin hanh giám sat theo k hoach ãã d ra; dng th?ii chi d.o các Ban
HDND xä khân trixong thirc hin các ni dung gám sat cüa qu 1 näm 2019
dam bào chat 1ixc'ng.
2. Duy trl t chirc hi ngh trirc báo gitta Thithng trirc, các Ban HDND x.,
UBND xa, UBMTTQVN xã. Thrc hin nghiêm chê d báo cáo thông tin vâi
HDND huyn hang tháng theo quy dinh.
3. Trirc tip theo döi, chi d.o các Ban, di biu HDND xâ theo dôi, don
dôc, giám sat vic trá lôi và giài quyêt kiên nghj càa ci tn, kiên chat van cüa
di biêu, kiên ngh sau giám sat c11a Thi.thng tnirc và các Ban JiDND xä trong
näm 2018; giài quyêt dan khiêu ni, to cáo ciXa cong dan; vic to chrc triên khai
thirc hin các ngh quyêt cña HDND xä nàm 2019.
4. Thirc hin tip cong dan djnh kr theo quy djnh và tham gia các cuc
giám sat càa Thu?mg tnirc, các Ban HDND huyn trên dja bàn xã (qu /2019).
5. Ddôn dc nhc nh& di biu HDND x tip tçic phát huy vai trô trách
nhim ciia ngu?ii dti biêu HDND trên các linh vçrc duçxc phân cOng phii trách.
Ill. Di vri các don vj Tôa an nhn dan, Chi clic Thi hành an Dan siy,
Vin kiêm sat và Doàn Hi thm Tôa an nhân dan huyn:
1. Tip tiic clii dto và phi hgp thirc hin giái quyk các vii an d1 thit 1,
giái quyêt các v11, vic thuc thâm quyên.
2. T chirc tnin khai thrc hin k hoch chung cita ngành và ciia dja
phucng d hoàn thành các nhim vii dê ra trong tháng 4 näm 2019.
Trên day là báo cáo tInh hInh hoat dng ciia Thuèng trxc, các Ban HDND,
To dai biêu, di biêu HDND cap huyn và cap xã và các ngành lien quan trong
tháng 03 và mt sO nhim vii tr9ng tam trong tháng 04/2019.!.
N.ri nI,in:
- TT HDND tinh (Báo cáo);
- TT Huyn üy (Báo cáo);
- UBND huyn;
- Ban Thx&ng trirc UBMTTQVN huyn;
- Các vj Dai biêu HDND huyn;
-TTHDNDO5xä;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Liru VT.
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Hoit dng giám sat
(Ban hành kern theo B
cüa
STT

Don vj

Xa Long H11P

2

Xä Long Son

3

Xä1 Long Mon

4

Xa Long Mai

X Thanh An

Thirô'ng trtrc, các Ban HDND xâ
3 nãm 2019
-HDND ngày )t? tháng 3 nárn 2019
huyçn Minh Long)

ung
Thu
) • xà giám sat v
chfnli sál31Iô trq di dan thirc hin djnh
canh, djnh cix cho dông bào dan tc
thiêu so.

Ghi chIt
Dang nghien citu tài
1iu dê tiên hành giám
sat trong tháng 4/2019

Ban Kinh th - xâ hi: giám sat cong tác Dang xây dirng quyt
thuc hin chInh sách bào trçl xã hi nàm djnh, kê hoach Va dê
cucrng báo cáo
2016 —2017.
Ban pháp ch giám sat v k& qua thirc
hin Lust nghia V11 quân s11 Va chê d
chInh sách hu phxang quân di trên dja
bàn xà näm 2017-20 18.

Dang tMn hành giám
sat

Thinmg tr1rc HDND xã giám sat tlnh
hlnh Tao hon và Hon nhân cn huyêt
thông näm 2018, theo Nghj Djuh 110 cIta
ThCi Tixàng chInh phit nàm 2014.
Ban pháp ch giám sat Cong tác to chirc
Va thc hin Luat nghTa vi quail sr và
các chInh sách hu phixcng quân dOi ti
Ban Chi huy Qun sir xà Long Scm, nthn
2017-2018.
Ban kinh M - xâ hi giám sat vic cp
cay, con giông theo chixmig trIuh 30a
näm2018
TT HDND xa giám sat tuyn dixông Sui
Ca Bo di t.p doàn 13 thi cong näm 2018

Dang xây dçrng quy&
djnh, kê hoch và âê
clxo'ng báo cáo
Dang xây dirng quyêt
di.nh, kê hoch và dê
cuong báo cáo

Dang xây dçrng quyt
djnh, kê hoch và dê
cixcmgbáocáo
Dang xây dixng quyêt
dh, kê hoch và. âê
cixcmg bao cao
Dana ng,hiên ciru tài
Thu?ng tryc HDND x giám sat "Thu,
liu de tien hanh giam
chi dix toán ngân sách xà giai doan 2016
sáttrongthng4/2019
—2017"
Dang nghiên cfru tài
Thithng trirc HDND xà giám sat vic
lieu dê tiên hành giám
thirc hin kê hoch sO 16-KHIDU cita
sat trong tháng 4/20 19
Däng Ity xà Thanh An ye thrc hin
chucmg trinh hành dng so i 1-CTr/HU
ngày 29/9/20 16 và Nghj quyêt so 02NQ/TU ngày 01/07/016 cIta Tinh Ity v
du tix phat trin kt câu h.tang, nhât
là h. tang giao thông, ha tang do thj
trên dja bàn xà Thanh An
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