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BAl CÁO
Thirc hin Quy chê dn chü & co' so' qu I 11am 2019
và nhim vi qu II nãm 2019
Thrc hin Cong van s 125-CV/BDVI{LJ ngày 10/9/20 18 cüa Ban Dan
vn Huyn üy Minh Long ye vic báo cáo chuân b tnrc báo cong tác dan 4n
qu I näm 2019. Uy ban nhân dan huyn báo cáo tInh hInh cii the nhu sau:
I. Kêt qua thirc hin
1. Kt qua thi'c hin QCDC trong hot dng co' quan hành chInh
nhà nu&c, do'n vj sy
To chrc tuyên truyn, phô bin các chi truo'ng cüa Dàng, chInh sách
pháp luât cña Nhà nu'ó'c, các van bàn cña dja phixong. Thçrc hin Ngh djnh so
04/2015/ND-CP cüa ChInh phü ye thçrc hin dan chü trong hoat ng cüa ca
quan hành chiinh nba nu'c và dan vj si nghip cong lap, lânh do huyn
thu'ô'ng xuyên chi do CáC do'n vi trçrc thuc thirc hin nghiêrn t11c. Hâu hêt CaC
dan vj d CTI the hóa bang các quy che cua doii vj ye cong tác quàn l và quy
chê lam vic giüa cap üy dàng và chInh quyên, giüa các Ca quan, doii vj tr1rc
thuôc, gitta chInh quyên vó'i to chc Cong doàn và Doàn thanh niên.
UBND huyn dã t chirc triên khai Kê hoch s 3 7/K}I-UBND ngày
20/4/2017 thuc hin Quy chê Dan chü dn toàn the cOng chc, viên chic và
ngui lao dng thuc UBND huyn dê quán trit và th1rc hin các the chê dan
chu trong hot dng cua Co. quan du'Q'c biêt và thirc hin.
2. K& qua cong tác tip cong dan, giãi quyêt khiu ni, to cáo ô' dja
phuo'ng:
Trong qu I nàrn 2019, UBND huyn:
- Tiêp cOng dan thuOng xuyên: 01 lu'Qt.
- Tiêp nh.n do'n thu':
± Dan k3t truó'c (2018) chuyn sang 01 dan/0 1 vçi vic. Dã giãi quyet
düt diem dt 100%, darn bào kjp thi, d:üng qui djnh pháp lu.t.
+ Dan tip nhn rnó'i 01 dan khiêu n.i: hin dang giài quyet.
3. Kt qua thçc hin cácbin pháp phOng ngfra tham nhuing:
a. Cong khai minh bch trong hot dng cüa các co' quail, do'n vj
Vic cOng khai, rninh bach & tat cà các hot dng cña ca quan, dan vj
dugc thirc hin darn bâo dñng quy dj,nh nhu': Cong khai dir ton kinh phi dâu
nárn 2019, kiuh phi chi nárn 2018; cOng khai rninh bach trong rnua sam trang
thiêt bi; xây dçrng quy chê chi tiêu ni b, thuc hin các chê do dinh mic, tiêu
chuân theo dung quy djnh.
Thu'è'ng xuyen to chc rà soát, chan chinh cong tác can b d phiic vy.
nhirn vi phông, chông tharn nhüng. Quán trit cOng k.hai và thtrc hin quy täc
11ng xü, quy the do dirc nghe nghip ti don vi.

b. Vic xây dii'ng, thyc hin quy tc frng xfr, djo dfrc ngh nghip
UBND huyn tip ti1c chi do các co' quan, t chirc, doir v thirc hin
nghiêrn tt1c các van bàn ye chân chinh kST 1u.t, k' cu'ang hành chinE gän vói
vic h9c $p và lam theo tam gu'ang, ti.r tithng, dao dirc, phong cách cüa Chü
tich Ho Chi Mirth. Quán trit thirc hin nghiêrn tiic quy the i'ng xir, do dic
nghê nghip, quy the mg xr và quy chê van hóa cong s& cüa can b, cong
chcrc dã gop phân nâng cao thóc trách nhirn trong thirc thi cong vi1 và trong
tiêp xüc, giài quyêt cong vic cO lien quan tó'i ngu'Oi dan, doanh nghip.
c. Viêc chuyn diii vj fri cong tác clia cong chfrc, viên chfrc
Trong qu I närn 2019 dãthirc hin chuyên dôi 11 cong chü'c nhu' sau:
- Chuyn dôi vi, ti-I cong the trong ni b co quan, dan vi, là 07 cOng
chirc (tl-ong do cap huyn 01 cong chi,'c, cap xä 06 cOng chz'c).
- Chuyên dôi vi, tn cong tác tr ca quan don vi, nay sang co quan, dan vi
khác là 04 cong chirc (trong dO 03 cOng chi'c cap xã, 01 cOng chi'cc, viên chi,'c
cap huyn,).
d. V minh bch tài san và thu nhp
Thrc hin Nghj di,nh 78/2013/ND-CP, ngày 17/7/2013 cüa ChInE phü
ye minh bach tài san, thu nhp: UBND huyn ban hành Cong van so
892/TJBND ngày 29/11/2018 ye vic thirc hin cong tác rninh bach tài san, thu
nhâp; Quyêt di,nh sO 1403/QD-UBND ngày 21/11/2018 phê duyt danh sách
nhngnguii có nghTa vii kê khai tài san, thu nhp nãrn 2018, däi tO chüc triên
khai den tat cà các ca quan, dan vi, trirc thuc UBND huyn tiên hàrth kê khai
dáng thai gian quy di:nh. SO ngui có nghTa v11 phâi kê khai tài san, thu nhp
näm 2018: 197 ngui. So ngu'ôi dã kê khai tài san, thu nhp trong iiàm: 197
ngu'ô'i, dtti 1 100%.
B. Kêt qua cãi each hành chinh:
UBND huyn ban hnh K hoach s 111/KH-UBND ngày 20/12/2018
ye cOng the câi each hành chinh huyn Minh Long narn 2019; Quyet djnh so
78/QD-UBND ngày 14/02/20 19 ye vic kin toàn B phn tiep nhn và trà kêt
qua theo ca chê môt cia tai huyn. Ben canE do, to chic Hi nghi. danE giá,
rut kinh nghirn ye kêt qua chi sO cài cách hành chinh narn 2018 dôi vói Uy
ban nhn dn huyn, xã.
4. COng tác ch d chInh sách
a. Cong tác Ngirôi có cong Cách mng:
Dã giâi quyêt che d kjp thè'i, day dü và dt kt qua t& cho di tung
chInh sách trong toàn huyn, tOng kinh phi dä chi trà: 2.605.731.000d (hal t3,
sáu tram lé nàin triu, bay train ba inu'o'i mOt ngàn dong); trçY cap thanh nien
xung phong cho 5 dOi tuçlng vâi so tiên 8.100.000 dOng.
Thirc hin tang qua tht cho các di tung NCCCM darn bào, c11 the:
Qua têt TinE tang cho NCC và huu tn: tOng kinh phi: 236.100.000d/838 suat;
Qua chii tich nuóc: 126.400.000d/630 suat cho NCC và. than ithan NCC; Qua
hin vt tinh tang: 700 suat, tri, giá: 200.000 dlsuât; Qua huyn thàrn NCC 20
suât/1.000.000d/suât; qua tinh tham t.ng: 4 suat.
b. COng tác Bão trq xã hi:
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Tlc hin chi trà trq c.p BTXH qu 1/20 19 vói s tin: 645.570.000
dông.
- Phôi h9p vó'i Hi Ngui Caotui huyn trin khai huó'ng dn thirc
hin chüc th9, rnIing th ngithi cao tuôi trôn 100 và 90 tuôi nàrn 2019. Citing
S Lao dng - Thu'ong binh và Xi hi tinh, Hi Ngixi Cao tuôi thäm và tng
8 suât qua cho nguôi trôn 90 tuôi trên dja bàn huyn.
- Tham rnu'u cho UBND huyn trin khai v vic h trg dan sinh kh.c
phçic hQu qua thiên tai do 02 dçrt mua lü gay i-a trong tháng 12/2018; Cap
Go do lüa djp têt: 39 tan; trong do: Long San 9 tan, Long Mai 6 tan, Long
Hip 9 tan, Long Mon 6 tan và Thanh An 9 tan.
c. Cong tác Bão v và Chàm soc trê em: Phôi h9p vó'i UBNID các xã
hoàn tat 07 ho sa tim bâm sinh (Long Mai: 5 ho so', Long MOn: 2 ho so') glri
ye Qu'
d. Cong tác Dào to ngh - Vic lam - Lao dng: Trong qu' 1/2019
có 01 lao dng xà Long Son xuât cãnh Han Quôc.
d. Cong tác Bão hiêrn y t: PMi hçp VO'i co' quan BHXH huyn hoàn
thành thirc hin kiêm tra tong hcTp danh sách dê nghj cap the BHYT närn
20 19, và thuc hiên viêc cap the ãho các dôi tu'gng vó'i so lugng 16.073 the.
II. Dánh giá chung
1 lfu dim và nguyen nhân
- Các ca quan, don v, dja phuong dà thic hin tot các chu truong cüa
Dàng; vic tang cuOng cong tác dan 4n trong tInh hInh mói dã duçc si quan
tarn chi dao sâu sat cüa cap üy Dàng, chInh quyên dja phuo'ng các cap. Tix do,
nhn thiic cüa môi can b, cong chóc, viên chtrc và ngu'i lao dng ngày càng
duçc nâng len; thirc trách nhirn dôi vâi vic phiic vii Nhân dan và vn
dng Nhân dan tharn gia xây dçrng chInh quyên dã có sr chuyên biên tIch c1rc.
- Vic thirc hin nghiêrn tc cOng tác dan 4n t.i các Co quan nhà nuó'c
cüa can bô, cOng chic, viên chirc và ngithi lao dng ngày càng to du'qc lông
tin ciia Nhân dan và chInh quyên các cap; Nlhân dan luOn üng h các chü
truong cüa Dàng, chInE sách pháp lu.t cita Nlhà nuó'c, hang hái tham gia phát
triên kinh tê - xä hi, gop phân xóa dói, giàrn nghèo trên dja bàn huyn.
- Qua vic trin khai thçrc hin quy ch dan chñ co sâ, cac co quan, don
vj, dja phu'ong dã t.p trung xây dirng và nhn rng du'gc nhiêu mô hInh, diên
hInh tiên tiên trên các lTnh vrc-, guong ngithi tOt, vic tOt dirgc biêu throng
h9c tap, du'gc nhân rng trong Nhân dan, to diêu kin dê thüc day các phong
ti-ào khác phát triên và di vào chiêu sâu.
2. Hn chê và nguyen nhân:
Cong tác tuyên truyên, pbO biên t1c hin Quy chê dan ch du'pc triên
khai thu'c hiên rng räi den timg cOng chii'c, viên chirc và ngu'O'i lao dng, tuy
nhiên cl-iu'a duoc thu'ông xuyên; môt sO cOng chc, viên chi'c và ngu'O'i lao
dng cOn hn chê ti-ong giao tiêp, ing xi.
Vic chi do quán trit h9c tp và t1c hin quy ché dan chü chu'a dêu
và khOng thuO'ng xuyên. COng tác tuyên truyên vn dng nhân dan chu'a sâu
rng; hInh thüc tuyên truyên cOn chung chung.
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I\46t so no'i chua kjp thi nni bt tarn tu', nguyen v9ng chInh dáng cüa
nhân dan; tham mu'u, dê xuãt giâi quyêt nhu'ng igi Ich chInh dáng cüa nhân
dan chu'a kjp thèi. Mt so cap üy, chInh quyên chu'a quan tarn dày dü, chu'a
sâu sat den cOng tác dan van.
III. Phu'ó'ng hu'&ng, nhim vi.I trng tam qu5' II nãm 2019
1. Phu'rnghu'ó'ng
Barn sat các quan diem chi do cüa Dáng và Pháp 1ut cüa nba nu'ó'c
ye cãi cách hành chInh, nâng cao nàng 1irc, hiu qua cüa b may hành chinh
nhà nu'oc, phic v1.i ngày càng tôt han các igi ich chInE dáng cüa nhân dan lao
dng và phü h9p vó'i diêu kin cüa dat nuc trong thô'i kr dOi rnói.
- Tiêp t1.ic quán trit quan diem cña Dãng và Nhà nu'ó'c ye tang cu'à1g
cOng tác dan vn chinh quyên; Ket 1un 120-KL/TW ngày 07/01/20 16 cüa B
Chirih tri (khóa XI) "ye tiêp tVc day rnanh, nâng cao chat lugng, hiu qua vic
xây dirng và tic hin Quy chê dan chü 0' co' s&"; Pháp 1nE và các nghj djnh
cüa ChInE phü ye thirc hin QCDC trong cac loi hInh; Chi thi. sO 05-CT/TW
cüa B ChInE tr ye day rnnh vic hQc ttp và lain theo tu' tzthng, dao dc,
phong cách Ho ChI ininh, Ngh quyêt so 25-NQ/TW cua Ban Chap hành
Trung uoiag Dàng khóa XI ye "Tang cu'OTlg và dôi rni sir lãnh dao cüa Dãng
dOi vó'i cOng tac dn vn trong tInh hirth rnó'i" và Chi thj so 1 9/CT-UBND ngày
06/12/2016 cüa Chü tch UBNID tinh ye vic tang cuo'ng trách nhirn cüa nguO'i
dtirng dâu trong tiêp cOng dan, giài quyêt lthiêu nai, to cáo trên dja bàn tinh
Quàng Ngäi, Chi th so 1 2/CT-UBND ngày 14/5/2018 cua Chü tjch UBND
tinE ye vic dày manE, nàng cao hiu qua thirc hin Quy che dan chñ a Ca sO' Va
cOng tác dan 4n chinh quyên.
- Tang cuang trách nhirn, vai trô cüa nguOi dirng d.0 co quan, don vi.
trong vic thirc hin Quy chê dan chü; tang cuO'ng kiêrn ti-a, giám sat k' 1u.t,
kS' cu'ang hành chinh trong phrn vi cOng vic dugc giao, tao dieu kin de cac
to chc chInE trj xã hi, can b, cOng chic, vien chc và Nhân dan tham gia
dóng gop vào hoat dng cüa ca quan, don vj.
2. Nhim v11 trng tam chi do, ti chfrc quán trit v vic xây ding
và thirc hiên QCDC & co' s&
- Các co quan, don vj rà soát, dày nhanh tiên d cài cach hành chinE;
coi vic thirc hin quy chê dan chü là rnt giài pháp hun hiu khOng the thieu
khi thirc hin cac nEirn vii chinh trj & don v, nEat là nbfing van e có lien
quan den quyen igi và nghTa vi cüa NEân dan nEu quy hoach dat dai, chinE
sách chuyen djch Ca câu kinE te, xây dçrng ca bàn, thu chi ngân sách, nghTa vii
thuê.
- Tang cu'Ong sr lãnh dao, chi dao cüa cp üy Dáng, chInE quyn,
MTTQ, cac doàn the nhãn dan, thU truOng các ca quan, don vj. Kin toàn
cUng cO, bO sung và dày manE hoat dng cUa các Ban Chi dao t1r huyn den
Ca s&. Dim QCDC thrc hin thu&ng xuyen, rng khàp và t1c sr di sâu vào
cuc sOng, coi vic tO chircthth hin tot quy che dan chU là mt ni dung tlii
dua, tieu chI de dnE giá xep loai các to chic Dãng, chInh quyen, MTTQ và
các doàn the trong nám.
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- Gn vic thuc hiên QCDC & co sô vó'i vic chi do có hiu qua các
chuong trInh phát triên kinh tê - van hóa - xa hi - an ninh quôc phông dja
phuung và các rngic tiêu, yêu câu nhirn vii & rnôi co' quan, don v tàng bu'ó'c
nâng cao dôi song vt chat và tinE than cho Nhân dan và can b, cOng chilic.
- Thixc hin tot vic quàn 1, sir d1ing và cong khai các khoán dóng gop
cüa Nhân dan, cña can b cong chirc ye xây d1rng co SG ht tang và các khoàn
dóng gop khác. Di.c bit là vic huy dng sirc dan dê xây dirng nOng thôn
rnâi.
- ThiIC hin nghiêrn tuc che d thông tin báo cáO d kjp thôi chi do
nhãrn giãi quyêt tOt nhftng lthó khàn vu'ó'ng mac & CG so' và nhü'ng van de
phirc tp phát sinh.
- Tip tçlc to chirc thirc hin t& phong trào thi dua "Dan vn khéo" gán
yo'i day n-inh vic hçc $p và lam theo tu tu'Ong, do dirc, phong cách Ho ChI
Minh và CáC phong trào thi dua khác.
- Nâng cao trach nhim länh do, chi do cüa Cap üy Dàng, chmh
quyên tiong viêc thuc hiên cOng taC dan van chrnh quyên Tiêp tuc hoan thiên
CáC quy dnh ye tiêp cOng dan, giâi quyêt kiaiêu ni, tO cáo, cong tác thanh ti-a,
kiêrn tra.
- Tip tçic dy rnnh cong tác cái cách thu tçic hành chinh. Kin toàn to
chuc và nâng cao chat lu'p'ng, näng lirc quàn l Nba nu'O'c. Dôi rnói phuong
thirc länh dao và süa dôi lê lOi lam vic theo huó'ng dan chü hóa và cOng khai
hóa.
- Tiêp ttic thic hin tot vic tuyên truyn và giáo diic nhn thrc Cho can
b, cong chuc, viên chirc và ngu'èi lao dng trong Co quan, don vj, dja
phuong ye cOng tác dan van.
Trên day là báo cáo tInh hInh thirc hin Quy ch dan chü O co' sO' qu I
iiãm 2019 và phu'cing hu'óng, nhim vii qu II näm 2019, UBND huyn báo
cáo Ban Dan 4n Huyn üy dê theo dOi, tOng h9p.
CHU TCH

]Vo'i n/ian:
- Thuè'ng trrc Huyii iy;
- Ban Dan 4n Huyn iiy
- CT, PCT UBND huyn;
- Phông NV huyn;
- VPH: CPVP;
- Liiu: VT.
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