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BAO CÁO
Kt qua khc phiic các kin nghj sau giám sat ella Thu'ô'ng trkrc HDND
và các Ban HDND huyn trong nám 2017 và 6 tháng dâu nam 2018
Trên Ca s& Cong van s 326/HDND ngày 03 tháng 11 näm 2017 dlla
Thu'ông trrc Hi diông nhân dan huyn, v vic soan thào các ni dung trInh k
hpp HDND huyn lan thü' 5, khóa XI, nhirn ki 2016-2021. UBND huyn báo
cáo kêt qua khäc phiic các kiên nghj sau giám sat ciia Thu'àng tnrc và các Ban
HDND huyn trong nãrn 2017 và 6 tháng dâu närn 2018 nhu sau:
A. Kêt qua khac phiic các kiên nghj sau giám sat eüa Thu'ông trtrc
HDND Va các Ban HDND huyn trong nàm 2017:
I. Kt qua khc phic nhfi'ng kiên nghj cila Thu'ô'ng trii'c HDND
huyn ti báo cáo so 470[BC-HDND ngày 5 tháng 7 nám 2018:
1. Kiên nghj ella Thu'ô'ng true HDND huyn ti Báo cáo so 344/BCHDNID ngày 6/12/2017:
Vic kin toàn Ban chI do THADS huyn: Hin nay nhân sir dê kin toãn
'ai Ban chi dao thi hành in dan sr huyn cüa rnt s phông ban con thiu (Phông
Tài nguyen mói tnth'ng, lânh diio con dang kiêm nhiin). Thai gian dián UBND
huyn ca cu dll than si các phOng ban cUa huyn và kin toàn 'a Ban CIII dao
THADS cling nhu ban hành Quy ch v t chi.irc và hoat dng dlla Ban Clii dao.
2. Kin nghj dlla Ban Kinh t- xä hii HDND huyn ti Báo cáo so
350/BC-HDND ngày 8/12/2017:
Di vó'i Tru'O'ng MG Thanh An: Ngay tr du närn h9c UBND huyn dã
chi dao phOng Giáo diic — Dào tao phôi hçip vó'i UBND xà thanh An trong vic
nâng dan chat luçYng giâng dy cng nhu chäm soc nuôi dumg giáo diic tré;
dOng thi nhà tru'ng phôi hp tot. vói các bc phi huynh trong vic nuôi duô'ng
chäm soc giáo dçic các cháu nhu' tang khâu phân an cüa tré
12.000d/lcháu/lngày tang so vói nam truâc là 200 d/1 cháu. Den nay: Tré suy
dinh duô'ng vera cOn 22/184 cháu ti 1 1 1,9% giãm so vâi nam 2017 là 0,1 %;
Trê suy dinh duOiig nng cOn 1/184 cháu ti 1 0,5%. Ti 1 be chärn ngoan
161/184 cháu ti 1 87,5% tang so vi nam h9c truc 38,5 %
V ca sO' vt cht: UBND huyn dä chi dao phOng Giáo diic — Dào tao
huyn b sung kinh phi cho nhà truOng d xây drng rnOi tru'?rng giáo dc lay tré
lam trung tarn trong nàm hc 2017-2018 và thirc hin theo ké hoach dnh huO'ng
giai doan 2016-2020, rnua sam do dllng ban trll trong näm h9c 2017-2018 và tu
sü'a lai 02 phông h9c dã xuông cap. Nam 2018 nhà truOng tiêp tçlc rà soát các
tiêu chI dánh giá theo thông tu so 02/2014/TT-BGD-DT ngày 08/02/2014
Thông Tu ban hành quy ché cOng nhn TruO'ng Mârn Non dt chuân quOc gia
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dn nay nba truô'ng dà khc phic và dt duc 4/5 tiêu chuân tang so vôi nàm
h9c tri.rccc 3 tiêu chuân, cii the là cac tiêu chuân sau:
Tiêu chun 1: To chi.irc và quân 1 nhà truàng: Dt
Tiêu chuân 2: Di ngü GV, nhân viên: Dt
Tiêu chun 3: Chit lu'çng chàm soc giáo dic: Dt
Tiêu chun 4: Quy mô tru'è'ng lop CSVC trang thit bj: Chua dt
Tiêu chuân 5: Thirc hin xà hi hóa giáo djc: Dt
Närn 2018 dt 4/5 tiêu chI, tang 3 tiêu chI so vO'i näm 2017.
Di vri Tru'ô'ng PTDTBT TH&THCS Long Môn: UBND huyn dà chi
do phèng Giáo dic — Dào to huó'ng dn Tru'O'ng PTDTBT TH&THCS Long
MOn thuc hin tot vic duy trI sT so h9c sinh, hn chê tInh trng hpc sinh di h9c
già gao; To chñ'c dy h9c buOi 2 cho các em h9c sinh yêu; khâo sat, dir giO' 0' tat
Ca các khôi lop dê dánh giá, phãn 1oi h9c sinh và có huó'ng to chirc dy kern
các em vào buOi h9c thr 2 trong ngày; Phân loi dOi tuçnig h9c sinh yêu kern,
1p ke hoch giãng dy phü hçTp cho tü'ng dOi tu'gng, tiên hàith dy phân boa
hçc sinh trong tmg ló'p, phân cOng giáo viên chi nhim kern cp, chi dy các
em thuOng xuyên hon; hang tháng khào sat h9c sinh chm tiên b dê diêu chinh
phuo'ng pháp dy h9c phi h9p, nhärn nâng cao chat lu'çmg hpc sinh; phi hç'p
vi dja phuo'ng và phii huynh h9c sinh dOn dOc vic h9c 6' nhà, vn dng h9c
sinh di h9c dêu. Den nay t' 1 hçc sinh yêu kern dà giãm 5,64% so vó'i nàrn
2017 (t1c30,64%xuêng con 25%) câhai bc h9c.
II. Kêt qua khc phiic các kin nghj sau giám sat ciia Thu'O'ng tnyc
IIDND và các Ban HDND huyn trong 6 tháng dIu nãm 2018:
1. Kin nghj cüa Ban Pháp ch IHDND huyn tti Báo cáo so 472/BCBDNI ngày 09/7/2018:
- Theo Quyt dnh phân b biên ch ti Quy& dnh so 2200/QD-UBND
ngày 30/12/2016 thI UBND xä Long Mai ducc giao 23 biên ché (Trong dO 11
can bó, 12 cong chz'c,), Dê dam barn biên chê theo quy djnh UBND huyn ban
hành Kê hoch xét tuyên sinh viên cir tuyên vào cOng chirc xã; to chirc thi sat
hch dOi vó'i các sinh viên Cu tuyên trên dja bàn huyn; dông thO'i dà tuyên d1rng
phân cOng nhim vii dOi vi 01 sinh viên cir tuyên vào chic danh Da chInh NN - XD và Môi trung, den nay biên chê cOng chiirc ti UBND xä Long Mai
có 11/12 biên chê, cOn thiêu 01 chirc danh Tu pháp - H Tch.
- Trong nàrn 2018 UBND huyn dã to chic ki&n tra cOng tác cài cách
hành chinh ti các do'n v và UBND các xã, qua kiêrn tra can b lam cOng tác
kim soát thU tc hàrth chInh cUa huyn dã hung dn cho can b lam cong tác
kim soát thU tiic hành chInh cUa các co' quan và cac xa nhUng kiên thUc can
thiêt de thirc hin cOng tác kiêm soát thU tiic hành chinh dja phuo'ng ngày
càng tOt han.
2. Kin nghj cüa Ban pháp ch HDND ti báo cáo s 471/BC-HDND
ngày 9 tháng 07 nàm 2018:
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UBND huyn dã chi dao phông Ni vi,i phi hQp vói UBND xä Long So'n
hoàn chinh vic n1ip 1iu phân mêrn quàn 1 ho so can b cong chirc và nhctng
ngiRñ hoat dng không chuyên trách cap xã.
Ti Quyt dnh s 2200/QD-UBND ngày 30/12/2016 ye vic phân b
biên chê, thi UBND xã Long Scm duc'c giao 23 biên chê (Trong do 11 can bó,
12 cong ch&c), Dê dam barn biên chê theo quy djnh UBND huyn ban hành K
hotch xét tuyên sinh viên cü tuyên vâo cong chic xà; tO chüc thi sat hach di
vri các sinh viên ci.'r tuyên trên dja bàn huyn; dOng thè'i d tuyên dng phân
cOng nhim vii dOi vói 01 sinE viên cir tuyên vào chñc danh Van phông - Thng
kê cüa xã, den nay biên chê cong chtrc tai UBND x Long Son darn bào theo
quy dnh 12/12 biên chê.
3. Kiên nghj cüa Ban Kinh tê — xã hi I1BND huyn tti báo cáo s
457[BC-IIDND ngày 20/6/2018:
Ngay tü khi UBND tinh trin lthai Chu'ang trInh h trçl 100% xi máng
cho các xà d xây drng duà'ng be tong giao thông nông thôn; UBND huyn dã
ban hành nhiu van bàn chi dao thijc hin; ding thè'i chi do phông Kinh t —
Ha tng, Tài chInh — K hoach, phông Tài nguyen — Môi truO'ng ph& hp'p chat
che vói các xã d don dc, nhc nh và hu'ó'ng dn v h trg kinh phi, k5 thut
xay dçrng cüng nhu' vic khai thác cat, san d thirc hin ChuD'ng trInh be tong
giao thông nông thôn. VI 4y, chit 1u'ng cOng trInh darn báo, hiu qua khai
thác t&, ducic sr dng tInh, 1ing hO cüa Nhân dan và thanh quy& toán vn hoàn
thành 100% cho S& Giao thông vn tài.
Trong nàm 2018, thrc hin xây drng 1.810rn dung BTXM tai xa Thanh
An vó'i kt cu rnt du'ô'ng BTXM M200, dày 14cm, san 2x4. Den nay, dã hoàn
thành 20/21 tuyn (dat 95,24%), chiu dài hoàn thành 1.610/1.81 Orn (dat
88,95%), dir kiên hoàn thành 100% 1d-ii lucmg trong tháng 11/2018. Nãm 2019,
UBND huyn dà däng k khi lu'çmg xi rnàng d thyc hin cho xà Long Hip.
Tong khOi 1ung xi mäng dàng k 45,8 tn d thic hin 02 tuyn du'è'ng vói
tng chiu dài 400 in.
4. Kin nghj cüa Thtrông trçrc HDND huyn tti báo cáo so 462/BCHJJND ngày 27/6/2018:
UBND huyn dä chi dao Ban quãn 1 di.r an du tu' — xây dçrng huyn dâ
có nhUng khc phiic sau:
- Nn, mit dirô'ng nhiu don chu'a hoàn thin, trc ngang mt s
don không dii kich thtró'c nhu' thiêt kê ban ye; h thông thoát ntró'c dcc,
phii lê hai ben du'ô'ng trên than tuyên chira thi cong xong, h thông cyc tiêu,
biên báo chu'a hoãn thành: Tai thi dirn giám sat tuyên du'è'ng dang trong
giai doan thi cong chua hoàn thiOn, dn nay tt câ hang mi1c nêu trên cia duàng
dn vào hai dâu cu nhà thu thi cong hoàn thiOn darn bào kIch thuóc hInh hQc
và 1p dt cyc tiêu, bin báo theo h sathiêt ke BVTC dugc duyt.
- Rãnh thoát nu'c dye tii vj trI cuôi chân doe ye phIa cu tràn, dãu
khu rung lila, rãnh thoát nu'ó'c dye chI xãy each mép rung khoãng chirng
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5-6m không lam dn mép rung và không xây go' giãm toe do vy dê gay
xói l& ta lily du'O'ng và lam bôi lap rung cüa dan: Nhà thâu thi cong dä thixc
hin phát sinh phân khOi luçing rãnh thoát nuó'c dpc den dat rung (khoân Sm)
va xay gO' tiêu nàng de hn chê gay xói lO' ta luy du'O'ng và lam bôi lap rung lüa.
- Dt dào ti vj tn dinh doe don vj thi cong không 4n chuyên di no'i
khác ma chi iii dOn ye hai phIa chan dOe:
+ PhIa h Iu'u gân du diu Lang Ren sat tru'O'ng Tiêu lice - Mãu giáo
và nhà &, rung lila cüa dan khi mu'a ló'n dê gay stt 10' và bôi lap tru'O'ng
hyc, nhà 0' và rung lña phIa ht lu'u cong trInh: Phân dat ti dinh dôc phia
tru'O'ng hoc, nhà thâu d. vn chuyen dO ti v trI du'c nhà thâuthi công, tu van
giárn sat và Länh do TJBNID xa Long MOn thông nhât chn. DOng thai bô sung
rnt sO hang mic nhäm khàc ph1ic co' ban tlnh trng dat st 10' và bôi lap nhà 0',
tru'O'ng hoc, ruông 1ia cua dan klii mua ion, rihu: Cong thoát nuo'c ngang V75,
chiêu dài khoãng 8rn, 02 cOng, ti 1 trInh Km9+207.61 vâ ti 1 trInh
Km0+9 8.94, khoi dOng huóng ra suOi hin hü'u.
Gia cô rpdá ben phãi tuyên du ni vâo b thu cng V75 t?i i trInh
Krn0+98.94, chiëu dài khoáng 46rn (tuyên nit di vào truô'ng hQc). Gia cô tuO'ng
chän chông dat chây vào tru'O'ng hpc; gia cô rnái taly am phIa truOc và san nên
be tOng.
+ PhIa h itru cu tràn do'n vj d lap thu nhO dOng chãy cña dông
suôi khi mu'a Ió'n dê st 10' và có nguy co' gay s11p gay du'O'ng be tong don
nôi lien vó'i cãu tràn: Nhà thâu dã kho'i to li rn rng dông cháy; hin nay
rnt cat ngang dOng chày dam bão thoát lQ an toàn không lam ành hu'O'ng den
ket câu nên, rnt duO'ng b tong ti v trI nay.
- Cu tràn chân khay san be tong h lu'u cãu tràn chira nghim thu
nhffng d bj trOng: Câu trân thi cOng xong dOng chây tir nhiên b thu hp, to
dông chãy siet gay xói lO' taly, l chan khay; den nay dä gia cO 1i chân khay và
thi cOng phát sinh nôi rnái taly be tOng xi rnàng dài the Sm (tong lOm hai ben
trái, phãi tuyen).
- Vt lieu xãy dirng: Qua khão sat ti chan cOng trInh cho thây do'n vj
thi cOng dang do be tOng mt du'O'ng ti vj trI sat dâu câu Lang Ren sfr
diing cat eó pha Ian nhiêu tp chat, khOng dam bão chat lu'ç'ng be tong
cong trInh: Ngay sau khi có kiên tai buôi kiern tra hin tru'O'ng cüa Doàn giárn
sat UBND huyn dã chi do BQL dir an cho ngung thi cOng và but nhà thâu
hüy bO toàn b lu'gng cat nay. Yeu cau Tu van giám sat và nhà thâu thi cOng
mO'i dan vi tliI nghirn d kiei tra dánh gia chat 1u'ng be tOng tai vj trI nay và
cac don v d tien hành di hin truO'ng khoan lay rnu be tOng vào ngày
16/5/20 18. Emi v thI nghim ('cong TNHH dáit tw xáy dng Va thuo'ng mqi
Hçip Long) dã tiên hành nén rnau vào ngày 17/5/2018, kêt qua kiêm tra cuOg
d be tOng mu khoan dt yeu cau so vó'i Mac e tOng thiet ke là 250daN/crn2.
- Don ta luy am qua khu dan Cu' Xóffl Mó'i chu'a du'ç'c thi cOng nhu'ng
ngu'O'i dan dä lam hO' rào, trông cay Quê sat mt du'O'ng be tong each
khoãng 20cm, nliu' 4y là khOng dam bao, tuy nhiên ben thi cong chu'a
phãn ãnh kjp thOi vó'i chinh quyên dja phu'o'ng và Chü dau tu' dê xü' 1: Ban
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quân 1 phôi hgp vó'i Länh do UBND xä Long Mon m?ii các h gia dInh lien
quan lam vic, dông tháo do' b rào và nhà thâu thi cong hoàn thin don mái
taly theo ho so' thiêt kê BVTC duçic duyt.
- Tin d thi cong qua chm so vói kê hoch Va chu'a dung nhu' trong
h9'p dông dã k.
Hgp dông thi cOng xây ding s 14/2016/HD-TCXD ngày 12/12/2016
du'c k kêt gina BQL dr an DTXD huyn Miith Long và COng ty TNTIII XD
Thành Dat, tiên d thrc hin Hcp dOng là: 300 ngày (Khài cong ngày
25/12/2016; c/u' kiên hoàn thành 25/10/201 7). Do diêu kiên da hInh khu vuc
lang Ren giao thông di li khó khän cong vó'i thô'i tiêt vào nhtng tháng cui
nãm 2016 rnu'a ló'n thuè'ng xuyên ãnE hiRing den qua trInh thi cong kéo dài dn
hêt tháng 2/2017. Duà'ng dc dao vra thi cong vra darn bào giao thông thông
suôt nên cong trInh thirc hin ch.rn so vó'i thè'i gian k kêt trong hçp dông ban
dâu. Riêng hang rnic Câu den ngày 25/1 0/20 17 duç'c nghirn thu k thuât thông
Xe; phân du?ing hai dâu câu nhà thâu xin gia hn và ducic UBND huyn cho gia
hn den ngày 30/5/2018 ti Cong van so 653/UBND-KTTH ngày 20/10/2017
cüa UBND huyn Minh Long. Den ngày 30/5/2018 cOng trInh hoàn thành toàn
b khOi luccng theo hcp dông và du'gc nghirn thu k thut toàn b cong trInh.
Ngày 11/06/2018 du'cic S& GTVT kiêrn tra cOng tác nghim thu hoàn thành và
den ngày 15/8/2018 SO' Giao thông v.ntài có van bàn sO 2025/SGTVT-QLCL
ye vic thông báo chap thun kêt qua kiêrn tra cOng tác nghirn hoàn thành cOng
trInh xây dirng. Den nay cong trInh dà duçic nghim thu du'a vào sO' ding.
5. Kin nghj cüa Ban kinh t — xã hi IIDND huyn ti Báo cáo s
4861BC-HDND ngày 13/7/2018
UBND huyn dà ban hành các van bàn chi do, triên khai, thirc hin
chinh sách dan tc giai don näm 2016-2017; thirc hin các chucing trinh, chInh
sách dan tc trên dja bàn huyn, nhu: Quyêt dnh 755/QD-TTg, Quyêt dn1i sO
33/2013/QD-TTg, Quyêt dinh sO 32/QD/2016/QD-TTg, Quyêt dnh so
54/2012/QD-TTg, Quyêt dinE so 102/2009/QD-TTg;. . d phOng chuyên mOn
và UBND các X triên khai, to chO'c thirc hin dung kê hoch d ra.
Dng thO'i UBND huyn dã chi do:
-Phông Dan tc, Ngân hang chInh sách xä hi tng hgp nhu cu vay vn
theo Quyêt djnh so 54/2012/QD-TTg và Quyêt djnh sO 755/2013/QD-TTg cüa
Thñ tu'âng Chinh phu; trien khai, rà soát nhu câu; phê duyt danh sách các dôi
tuçing và cho vay vOn d phàt trin san xuât gia dlnh. To chO'c cap cay, con
giOng cho các h dan dung dOi tung, O luqng, dnh muc hO tr.
-PhOng chuyên mon và UBND càc xä tO chuc kirn tra, giárn sat dánh già
nguO'i dan nhn h trg cay, con giOng; vic chap hành trOng cay dam bào và dt
hiu qua.
- PhOng Dan tc ph6i h9p vó'i COng An, Uy ban MTTQ Vit Nam huyn,
Ban Dan 4n, Ban Tuyên Giào huyn, phOng Van hóa - Thông tin, Tu Pháp và
TT Dan sO KHHDG huyn và UBND các xà tuyên truyen vn dng Nhân dan
thirc hin tOt các chü truo'ng, chinh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuó'c.
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- Tp hun truyn thông tin chIn]i sách dan tc, chinh sách ngu'à'i có uy
tin trong vtlng dông bào dan tc thiêu so, Dê an giãrn thiêu tInh trng tao hon và
hon nhân cn huyêt thông trong viing dOng bào dan tc thiêu so.
Trên day là báo cáo Kt qua khc phic các kiên nghj sau giárn sat c1ia
Thung trirc HDND và các Ban HDND huyn trong nárn 2017 và 6 tháng dâu
nàrn 2018. UBND huyn kInh báo cáo H]DND huyn./.
No'i n/ian:
TM. UY BAN NHAN DAN
TT. HDND huyn;
CHU TICil
- CT, PCT UBND huyn;
- UBMTTQVN huyn;
- Các phông, ban huyn;
- Các Ban HDND huyii;
- UBND các x;
- Luu VT.

VO DInh Tiên
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