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BAO CÁO
dánh giá kêt qua giãi quyêt, khác phiic kin ngh sau giám sat
cüa Ban Kinh tê - xã hi HDND 6 tháng dãu nàm 2018
Thirc hin Lust To chrc chInh quyên da phuong ngày 19/6/2015, Lust hot
dng giárn sat cüa Quôc hi và HDND näm 2015. Trong 6 tháng dâu närn 2018, Ban
Kinh té - Xã hOi cüa HDND huyn (Ban KTXH) dã tiên hành giárn theo kê hoch và
dä có dê xuât, kiên ngh dôi vi nhrng co quan, don v, dja phu'ong dugc giám sat và
don v có lien quan giái quyêt, khäc phic nhüng ton ti, hn chê. Den nay các don vj
duçic giám sat dä gtñ báo cáo két qua giái quyêt, khàc phic sau giám sat ye Ban
KTXH theo quy dinh.
Qua theo dOi, xern xét kêt qua thirc hin, Ban KTXH báo cáo dánh giá kêt qua
khàc phiic các kiên nghj sau giám sat nhu sau:
1. Kêt qua tInrc hin các kin nghj sau giám sat v thc hin "Di an hô trcr
kinh phi xây dimg du'&ng be tong giao thông nông thón Chu'ang trInh myc tiêu quôc
gia xáy c4tng nông thôn mài nám 2016 và giai doçn 2017-2020 trên dja bàn huyn
Minh Long", tui Phông Kinh tê - H tang huyn và UBND xã Long Mai:
- Ti Báo cáo s 32/BC-KT&HT, ngày 22/11/2018 cüa Phông Kinh tê - Ht
tang huyn dã giài quyêt, khàc phiic 3/3 kiên nghi. ye nhüng ton ti, hn chê ti Báo
cáo sO 457/BC-HDNID ngày 20/6/2018 cüa Doàn giám sat. Tuy nhiên, 1 trInh cia Dê
an con chrn, chua dt tiên d dê ra, nguyen nhân do UBND tinh khOng cung ing dü
khôi lucrng xi rnäng theo dàng k ma tp trung uu tiên cho các xã ye dIch nOng thôn
mdi. Dê hoàn thành vic xay dyng duO'ng be tOng GTNT theo Dê an, dê nghi Phông
Kinh té và H tang huyn tiêp ttic tham muu UBND huyn rà soát, diêu chinh quy
rnO theo quy djnh và dàng k khOi luQTig xi màng dê thc hin xây drng dung be
tOng GTNT trong nhü'ng näm tó'i dt hiu qua cao.
- Báo cáo s 216/BC-UBND, ngày 23/10/2018 ca UBND xä Long Mai, dà co
bàn giái quyêt, khàc phiic duçic 2/2 kiên nghj ton tii, hn chê ti Báo cáo so 457/BCHDND ngày 20/6/2018 cüa HDNID huyn.
- Báo cáo s 453/BC-UBND, ngày 27/11/2018 cüa UBND huyn, dà chi do
giái quyêt, khàc phvc 3/3 kiên nghi. ti Báo cáo sO 4571BC-HDND ngày 20/6/2018
ciia HDND huyn.
2. Kt qua thrc hin các kin ngh sau giám sat v thirc hin chInh sách
dn tc trên dja bàn huyn, giai don 2016-2017, ti phOng Dan tc huyn
- Báo cáo sé 453/BC-UBND, ngày 27/11/2018 cüa UBND huyn, d chi do
co quan chuyên mOn khàc phçic 4/4 kien nghi. ti Báo cáo so 486/BC-HDND huyn,
ngày 13/7/20 18 cüa HDND huyn.
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- Tai Báo cáo s 34/BC-PDT, ngày 23/11/2018 cüa Phông Dan tc huyn, diã
giãi quyêt, khäc phiic 4/4 kiên nghj ye nhung ton tai, han chê nghj tai Báo cáo so
486/BC-HDND huyn, ngày 13/7/20 18 cüa HDND huyn.
D nghj UBND huyn chi dao các ban, ngành, UBNID các xã trin khai thçrc
hin cong tác dan tc và chInh sách dan tc trên dja bàn dt kêt qua trong thai gian
den.
3. Kêt qua thirc hin các kiên nghj sau giám sat v thirc hin chat lu'Q'ng
dy và hyc; thirc hin các chê d, chInh sách dôi vói h9c sinh tir nàm 2016 den
nãm 2017, tti Trirô'ng phô thông dan tc ban tril Tiêu h9c - Trung h9c co' s&
(Til — THCS) xã Long Mon và Tru'ô'ng Mâu giáo xâ Thanh An
Báo cáo s 453/BC-UBND, ngày 27/11/20 18 cüa IJBNID huyn, dà chi dao
các co' quan lien quan khác phiic 2/2 kiên nghj.
Dng thè, d ngh UBNID huyn chi dao Phông Giáo dic và Dào tao huyn
thu'èng xuyên kiêrn tra, dánh giá chat 1ucng day và h9c, chat lu'çmg nuôi dy tré,
nhäm giám thâp nhât t 1 tré suy dinh du'o'ng, nâng tST 1 t 1 be chàm ngoan. Tang
cu'è'ng dâu tu Ca s& vt chat nhäm dam báo cho Tnthng dat các tiêu chuân chat 1u'ng
giáo dic theo Thông tu sO 25/2 014/TT-BGD-DT ngày 07/08/2014 cüa B Giáo diic
và Dào tao.
Trên day là báo cáo dánh giá giãi quyt, khc phçic sau giám sat cüa các co'
quail, dan vj duc giám sat näm 2017, 2018. Ban KTXH kInh báo cáo Thuè'ng trçrc
HDND huyn theo dOi, chi dao./.
T'/o'i nhân:
- TT HDND huyn (báo cáo);
- UBND huyn;
- Thánh viên Ban KT-XH;
- Phông: GD&DT; KT.-HT; Dan tc;
- UBND xà Long Mai;
- TruOng PTDTBTTH-THCS Long Môn;
- Trung mu giáo Thanh An;
- Luu VT, BKT-XH.
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