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Minh Long, ngây 18 tháng 12 ndin 2018

BAO CÁO
Dánh giá kêt qua giãi quyêt các kiên nghj sau giám sat cila Ban Pháp chê
HBND huyn näm 2017 vã 6 tháng dãu nàm 2018
Thirc hin K hoach cong tác näm 2018 cña Hi dng nhân dan huym K
hoach cong tác näm 2018 ciia Ban Pháp chê HDND huyn Cong van so
873/UBND-VX ngay 2 1 /1 1/2018 cüa UBND huyn ye vic d nghj báo cáo két
qua khäc phc kiCn nghi sau giárn sat cOa ThrOng trrc HDND vâ cáo Ban HDND
huyên trong näm 2017 Va 6 tháng dâu nãm 2018. UBND huyn, UBND xã Thanh
An, UBNI) xä Long Mon. UBND x Long Hip, UBND xa Long Son, UBND xa
Long Mai d báo cáo két qua giái quyêt ldên nghj sau giárn sat cia Ban Pháp ché
HDND huyn. Ban Pháp chê HDND huyn báo cáo dánh giá ket qua giãi quyêt
kiên nghj sau giárn sat, cii the nhu sau:
1. Dánh giá kêt qua thi'c hin các kiên nghj ti diem 2 mi• c II Báo cáo so
470/BC-HDND ngày 0 5/7/2018 cilia Thu'rng trij'c HDND huyn ye vic thu'c
hin Quy chC phOi hy'p giu'a Thu'&ng trirc HDND, UBND và UBMTTQ xä
Thanh An tir ngày 01/01/2015 den ngãy 28/02/2017:
UBND huyn d chi do UBND xã Thanh An ph6i hcrp vó'i ThuOng trirc
HDND, UBMTTQ xä thii'c hin dü't diem các kiên nghi, cOa Ban Pháp chC HDND
huyn.
2. Dánh giá kêt qua tht'c hin kin nghj tii dim 3 mic II Báo cáo so
470/BC-HDND ngày 05/7/2018 cila Thu'&ng trrc HDND huyn ye tInh hInh
thi'c hin cong tác quãn 1, sill' dçing can b, cOng chtl'c ti UBND x Long
Môn, tü ngày 01/01/2016 den ngày 30/7/2017:
UBND xä Long MOn chu'a thrc hin ni dung kin nghi, do vy Ban Pháp
ché d ngh: UBND huyn tiêp tc chi do UBND xa phôi hçp vi PhOng Ni vi
huyn xây dirng k hoach quy hoch can b dôi vó'i cáo chute danh cap mInh quân
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3. Dánh giá kêt qua thi'c hiên kin ngh ti diem 4 miic II Báo cáo sO
470/BC-IIDND ngày 05/7/2018 cilia Thu'O'ng trV'c HBND huyn v tlnh hlnh
thi'c hin cOng tác bão dam tái hOa nhp cong dOng dôi vó'i ngu'O'i chap hành
xong an pht tñ trên dja bàn xä Long Hip, tñ' nám 20 15-2016:
UBND huyn dä chi dao UBND xà Long Hip thirc hin duirt dim kin nghj
cilia Ban Pháp che HDND huyn.
4. Bánh giá kt qua thurc hin các kin nghj ti Báo cáo sO 471/BCHDND ngày 09/7/2018 cüa Ban Pháp chC HDNI) huyn ye tlnh hInh thyc hin
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cong tác quãn I5i, sü' ding can bô, cong chüc và nhu'ng ngu'O'i hot c1ng khOng
chuyên trách ti UBND xä Long So'n, nãrn 2016-2017:
UBND huyn và UBND xã Long Son d. thrc hin và chi do th'jc hin dt
diem cáo kiên nghj cáa Ban Pháp chê.
5. Bánh giá kt qua thii'c hin các kin nghj ti Báo cáo sO 472/BCHIJND ngày 09/7/20 18 cilia Ban Pháp chê HBND huyn
vic xáy di.rng, thu'c
hin quy chê lam vic cilia UBND xã Long Mai, nhim k' 2016-2021:
ye

UBND huyn vâ UBND xã Long Mai d thrc hin vã chi do thixc hin düt
diem cáo kien nghj cilia Ban Pháp ché.
Ban pháp ch HDND huyn kInh báo cáo kt qua giái quyt các 1dn ngh
sau giárn sat cilia UBND huyn
UBND cáo x tn narn 2017 vâ den 6 tháng dâu
nãm 2018 cho Thuà'ng tri'c HDND huyën xem xCt, chi dao./.
va
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