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CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
BOc 1p - Tur do - Hnh phiic
Minh Long, ngày 07 tha'ng 12 nám 2018

BAO CÁO
Bánh giá kt qua giãi quyt kin, kin nghj cfr tn ti k hp thu 6
Va trã lôi kiên, kiên nghj cii' tn tru'ó'c k3i hQp thii' 8 HBND
huyn, khóa XI, nhim k 2016-2021
Thtrc hin Lut TO chirc chInh quyn da phuo'ng ngày 19/6/2015; Lut
hot dng giárn sat Quôc hi và Hi dông nhân dan; Quy ch phi h9p gia Hi
dông nhân dan, Uy ban nhân dan và Uy ban Mt trn To quôc Vit Narn huyn.
Trên Ca sO' rà soát, dánh giá kêt qua giài quyêt, trà Ri kiên ngh ciia Cu tn Va kt
qua dánh giá cüa Ban Thung trçrc Uy ban Mt trn TQVN huyn, các Ban Hi
dông nhân dan, dii biêu HOi dông nhân dan huyn và Thumg tr1rc Hi dng
nhân dan 5 xà. Thumg trrc Hi dông nhân dan huyn tng hcip dánh giá kt
qua giái quyêt kiên ngh ciia ci'r tn ti ki h9p 1n thur 6 Hi dng nhân dan
huyn và trá 1ri kiên nghi ciia cir tn truó'c k' hçp lan thu 8, Hi dông nhân dan
huyn khóa XI rthu sau:
A. Bánh giá kt qua giãi quyêt kin, kiên nghj cÜa cii' tn ti k3i h9p
Imn thfr 6, HBND huyn khóa XI
I. Kêt qua chI do giãi quyêt kiên nghj ciia cfr tn:
Ti kr hpp thir 6, Ban Thu'ing trirc Uy ban Mt trn TQVN huyn có Báo
cáo so 301/BC-MT-BTT ngày 16/5/2018 "ye tong hQp kiên, kiên ngh/ ci'ia cc
tn huyn Minh Long gii?a nám 2018", den ngày 04/6/2018 Uy ban nhân dan
huyn có Báo cáo so 225/BC-UBND "ye vic tná lài )5 kiên, kiên nghj cia cic tn
tru'ó'c k hQp thz' 6 Hi dOng nhân dan huyn khóa XL nhim kj) 2016-2021 ".
Trên ca s& Báo cáo sO 225 cüa Uy ban nhân dan huyn, Thung tnirc Hi dông
nhân dan huyn có Báo cáo so 459/BC-HDND ngày 05/7/20 18 "ye vic dcnh
giá ket qua trá lô'i 5 kiên, kiên nghj cza cic tn tnithc 1c hp th 6 Hi dông nhân
dan huyn khóa XL nhirn kj) 2016-2021 ".
D phiic vii cho di biu Hi dng nhân dan huyn tip xiic cu tn trtró'c
ki h9p Hi dOng nhân dan huyn cuOi närn 2018, IJy ban nhân dan huyn d có
Báo cáo sé 362/BC-UBND ngày 27/9/2018 "Kêt qua giáiquyét , kiên, kiên
nghj cia cz tn tnong nrn 2017 và 6 tháng dáu nàm 2018" dê dti biêu HOi dOng
nhan dan huyn tip xiic cü tn và báo cáo ti kr hpp Hi diong nhân dan huyn
lan thu 8.
1. Ye thri gian:
Báo cáo tong hp'p kM qua giái quyêt kin ngh ciia cü tni Uy ban nhân dan
huyn gui Thuà'ng trçrc Hi dng nhân dan huyn dung thi gian yêu câu, kp
thai phiic vi cOng tác tiêp xiic cu tn cua Dii biêu Hi dOng nhan dan huyn
truó'c kS' h9p ln thu 8, Hi dOng nhân dan huyn khóa XI.
2. Ye ni dung giãi quyêt kin nglij cila cfr tn:
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Các kiên nghi dlla c1r tn dã diu'o'c Uy ban rthan dan huyn chi dto giãi
quyêt thóa dáng, dáp 1rng tam tu nguyen vpng cüa cr tn. Do vy, qua t9t tiêp
xic cir tn tnthc kST h9p cuôi näm 2018 không có tnthng h?p kiên nghi trng lap.
B. lJánh giá kf qua trã Iô'i kin, kin nghj ella cfr tn tru'ó'c ki hyp
thfr 8 HDND huyn khóa XI, nhiêm ki 2016-2021:
Truc ki hop 1n thir 8, Thu'ô'ng trrc Hôi dng nhân dan huyên phi hpp
vói Uy ban nhân dan, Uy ban mat trn TQVN huyên và các ca quan, dan vj, da
phuoig to chic tiêp xüc cir tn, qua phân 1oi nhóm kiên, kiên nghi dlla cir tn
Ban Thuô'ng trrc Uy ban mat t4n TQVN huyên tong hop ti Báo cáo so 399BC/MTTQ-BTT ngây 2 4/1 0/20 18 có 19 kiên, kiên nghi cüa cir tn và gii Uy
ban nhan dan huyên tná lo'i. Ngáy 27/11/29 18 Uy ban nhân dan huyen có Báo
cáo so 452/B C-UBND ye trâ Ri kiên, kiên nghi cña c tn tru'cc kt hop th 8
HDND huyên khóa XI, nhiêrn ki 2016-2021. Thu'ông trrc Hi dOng nhân dan
huyên danE giá ket qua tná 1ô và có kiên nghi nhu sau:
I. Dánh giá kt qua trã Iô'i kin nghi ella cfr tn:
Trên ca sO' báo cáo tng hcTp kin, kin nghi c11 tn cüa TiJy ban mat tnn
TQVN huyn và qua xern xét báo cáo trã 1i cüa Uy ban nhan dan huyên.
Có14/19 kiên, kiên nghi cir tn thuôc thârn quyên dã du'yc Uy ban nhan dan
huyên trã Ru, con 05/1 9 kiên, kiên nghi cr tn Uy ban nhan dan huyên giao Uy
ban nhân dan các xã trã lô'i.
Qua thng hop danE giá cüa Ban Thuô'ng trrc UBMTTQVN huyn, các
Ban Hôi dông nhân dan huyên, dai biêu HOi dOng nhán dan huyên, Thu'ông trirc
Hi dông nhân dan các xã; Thung tnirc Hi dông nhân dan huyn tong hop
dánh giá két qua tnà Ru kiên, kiên ngh cüa c1r tn tnuO'c ki hop thir 8 nhu sau:
Co 16/19 kiên nghi ella cfr tn ducuc tná Rui thOa dáng; 02/19 ldên nghj chua duac
tnâ Rn thOa dáng; 01 2 kiên, kiên nghi dll tni thuôc thâm quyên dlla Uy ban nhân
dan các xâ can duuc Uy ban nhân dan huyen quan tam ti-a iôi, ci the:
1. Cll tni thôn Yen Ngira, xã Long San kin nghi: các h dan 0' xórn ông
DinE Thay (tnên cay da), thôn Yen Ngua có nhu câu thu gorn nác thai, dê nghi
huyn quan tarn.
Ban Thurng tnrc Uy ban Mt trn TQVN huyên và Thu0'ng tnrc Hi
dOng nhân dan xä Long San de nghi Uy ban nEân dan huyên huyên quan tam
khc phc don du0'ng gho ghê de xe gorn nác thai len duc xóm Ong Thay. VI
dyan du0'ng nay tnu&c day huyn lam chll dâu tu.
2. Cll tni xà Long San phán ánh: Các cong tnInh xây drng ca bàn hoc slla
chüa ella Nhà nuóc tnên dia bàn xä chat lu'cung khOng dam bão, dan dll nhu: Nba
van hóa thôn Go Chè, Go Tranh yà Biêu Qua vera mó'i duuc slla chüa each dày
met, hai nàm, nhung nay dà hu hông.
Di biu Hi dng nEân dan huyn d nghi Uy ban nhân dan huyn ti-a Rn
nO nguyen nhân sll'a cha các Nhà van hóa thOn kern chat lugng.
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3. Cir tn thôn Biu Qua, thôn Son Châu, xà Long Son tiêp tic kiên
xa
ngh huyn chi do phông Tài Nguyen - Môi trung và Uy ban nhân dan
Long Son giài quyêt dü't diem vic giao dat cho h nghèo & Dôc Dài.
Theo Ban Thung trc Uy ban Mt trn TQ huyn v vic nay Uy
ban nhân dan huyn, xà Long San dà nhiëu nàm giài quyêt, tuy nhiên vn không
giài quyêt dugc. Do do cr tn dê ngh Uy ban nhân dan huyn vào cuc xü l
dt diem. Trthng h9p không thuc thârn quyên cüa Uy ban nhân dan huyn thI
Uy ban nhân dan huyn tIm hiêu nguyen nhân nào xa không thc hin du'c và
chi do xi1 l không dê xây ra khiêu kin ye dat dai.
II. Kin nghj cila Thu'è'ng trirc Hi d1ng nhân dan huyn:
D k& qua trà li kin, kin ngh cüa cir tn ngàyrnt nâng cao, dáp 1rng
nguyen v9ng chInh dáng cüa cü tn, Thu'èng trirc Hi dông nhân dan huyn dê
ngh Uy ban nhân dan huyn chi do các ngành chrc nàng tiêp tic triên khai và
giài quyêt các kiên nghj cüa cir tn. Dông thài báo cáo kêt qua giài quyêt bang
van bàn gui den Thu'ô'ng trIc Hi dông nhân dan huyn, Uy ban Mt trn
TQVN huyn dê thông báo cho cr tn trong d9t tiep xic cr tn truc k' h9p thir
9 Hi dông nhân dan huyn (k hQp giiêa nàm 2019).
Trên dày là báo cáo dánh giá dánh giá kt qua giài quyt các kin ngh cr
tn tti ki h9p th 6 Hi dông nhân dan huyn và Dánh giá kêt qua trà là'i kiên,
kiên nghj cüa c1r tn truó'c kr h9p thir 8 Hi dông nhân dan huyn khóa XI,
nhirn ki 2016-2021, Thung trc Hi dông nhân dan huyn kInh báo cáo Hi
dông nhân dan huyn./.
No n1in:
- TT HU (Báo cáo);
- Dai biuHDND (khóa XI);
CT, PCT UBND huyn;
- UBMTTQVN huyn;
- Các Phông ban huyn;
- HBND, UBND, UBMTTQVN các xã;
- CPVP, CVTH;
.-LuuVT.
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