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BAO CÁO
Ktquã hott ding cila Thung tri'c, các Ban IIBND, To dii biêu, thji
biêu HBND huyên nàm 2018 và phu'o'ng hu'ó'ng, nhim vi nrn 2019
Thuc hiên Luât to chü'c ChInh quyn da phuong và Kê hoch cOng tác
nàrn 2018 ca Hi dông nhân dan huyên Minh Long, Thuàng tric HDND
huyn báo cáo tInh hInh hoat dng ci1a Hi dOng n1ân dan huyn nàrn 2018 và
phuo'ng hu'ó'ng, nhirn \T11 näm 2019 nhu sau:
I. bat ding cüa HBND huyn närn 2018:
1. Thi'c hin chile nng quyt djnh cüa Hi dng nhãn dan:
a) Quy trinh, thu tuc, thm quyn ban hành Nghj quyt cüa Hi dông
nhân dan huyn:
Du9'c thirc hin darn bào theo quy djnh ti Diu 85 và 86 cüa Lut To
chrc chinh quyên dja phuo'ng và theo quy dnh cüa Lust ban hành Van bàn quy
pham pháp 1ut. Trong närn 2018, Thu'àng tri'c HDND huyn thirc hin tot cOng
tác ban hành van bàn, xir 1 h thông van bàn darn bâo ye the thc và ni dung;
dà tiêp nhân, xir 1 257 van bàn cüa Trung uang, các b ngành, HDND va
UBND tinE, các sO' ban ngành. Ban hành 15 Ngh quyêt và 199 van bàn hành
chInh thông thu'Ong.
b) To chñ'c phiên hyp, ki hçp:
- Thu?rng trrc HDND huyn dã duy trI h9p giao ban du tun, to chic
phiên hçp true báo tháng, qu, 6 tháng, 9 tháng dê dánh giá két qua thirc hin
nhiêrn vii và xác dnh nhirn vi tr9ng tarn trong thai gian den.
- Thrc hin Nghi quyt s 34/NQ-HDND ngày 20/12/2017 cia HDND
huyn, ye Kê hoach to chil'c các ki h9p thuà'ng ki närn 2018 và can cir tinE hinh
hot dng cüa HDNTD huyn, Thu'à'ng trxc HDND huyn to cht'rc 3 ki hpp nhu
sau:
+ ThuO'ng tnc HDND huyn dã t chiirc thành cong kr h9p thuà'ng 1
giü'a nàrn 2018. Tai kSr hop, HDND huyn thông qua 4 Nghj quyêt (Nghf
quyêtvé nhiém viphàt triên kinh té - xa hi 6 tháng cuôi nàm 2018; danh inic
các ch an du' kiên chuán bi dau tu' nàm 2018 dé thu'c hiên nàm 2019 trên d/a
bàn huyén Minh Long,phê duyt quyêt toa'n thu, chi ngán sách na/n 2017;
C'Jiu'o'ng trInh giáin sa't nàrn 2019,,).
+ Tui k hpp HDND huyn 1n thil' 7 (K3) hQp ba'i't thzthng), thông qua 3
ngh quyêt: Vê diêu chinh, bO sung danh imc các dir an trung hn giai domn
2016 - 2020 trên da bàn huyn Minh Long; Bô sung danh rniic các dir an chuân
b dâu tu nàrn 2018 dé thic hin dâu tu narn 2019 trên da bàn huyn Minh

Long; Phê chuân chü trucing diâu tu du' an vüng chuyên canh cay ché, giai doan
2019 —2023 trên da bàn huyn Minh Long.
+ K hop 1n thtr 8 (c4 kié'n tz'c ngày 25- 26/12/2 018) s thông qua 08
Nghj quyêt: Nhiêrn vu phát triên kinh tê xã hi närn 2019; Dir toán thu chi nàm
2019 trên cia bàn huyn; Vê chuong trInh dâu tu' phát triên närn 2019 trên dja
bàn huyn Mirth Long; Vê Re hoach to chi'c các R hçp trong näm 2019; Min
nhiêm và bâu bô sung chtc danh TruOg ban pháp chê và thành viên Ban pháp
chê HDND huyên; Mien nhirn và bâu bO sung chirc danh Uy viên UBND theo
chfi truong thI diem nhât the hóa các chi.irc danh cña Ban thu'àng v1.i }-Iuyn üy.
c) Hoyt dng thãrn tra cila các Ban H1)ND huyn:
Thirc hin sr phân cOng cña Thuôig trirc HDND huyn, các ni clung
hop
báo cáo, dê an, ta trinh, dr tháo ngh quyêt c'àa UBND huyn trInh ra ti
HDND huyên, các Ban HDNL) huyên thirc hin thârn tra dOng quy trInh. Nàm
20 18, các Ban HDND huyên dã thâm tra 36 van bàn, trong do 17 báo cáo, 10 tO'
trIn}i và 15 dir thào ngh quyêt. Trong qua trInh thâm tra các thành vien cüa Ban
vói tinh than trách nhim cao, tp trung nghiên ciru và có nhiêu kiên quan
tr9ng, kiên ngh nhfi'ng van dé can bô sung, phân tIch lam rO them dê kSi hpp
xern xét; gop phân trong vic quyêt dnh và ban hành nghj quyêt c1ia HDND.
Hâu het các báo cáo thârn tra ciiia các Ban thông qua ti k hp có tInh thuyêt
phiic cao, dêu du'gc dai biêu HDNID và di din cüa CáC co quan, ban ngành dr
hp dông thun.
2. Thit'c hin chñc nàng giám sat cüa Hi dông nhãn dan, Thu'O'ng
trffc HIJND, các Ban cfla IIIJND và Tôthti biêu IEIDND:
a) Giám sat ti

hyp:

- Tii các k hpp trong nãrn, di biu HDND huyn dã tiên hành xem xét
các báo cáo ciia Thu'O'ng trxc, các Ban HDND, UBND, TOa an nhân dan, Vin
kim sat nhân dan, Chi CC Thi hành an dan su huyn và Doân Hi thâm nhân
dan huyn, trInh ra ti ki hpp. Qua do dti bieu dã tham gia gop xây drng,
phân tich, dánh giá, tháo 1un vâ biêu quyêt thông nEat nhthg ni dung ti k
hop.
- Hot dng chit vn và trã 16'i cht van: LuOn ducc Thu'O'ng trrc quan
tarn do vy truó'c rnôi ki hop, ThuO'ng tr'rc HDND huyn CO van bàn ce ngh
Dai biêu HDND huyn thông qua dpt tiep xc cir tn tru'ó'c k hpp và qua trinh
theo dOi, giárn sat vic to chi,irc thuc hin ác nhiêrn vu tren các linh ViIC kinh têxã hOi, an nrnh- quOc phong tal cia phuang, dai bieu HDND huyên tong hop va
ghi " kiên chat van g11i ni dung can chat van ye Thung tnirc HDND huyn d
tOng hp và chuyên cho co' quan chc nàng trá 10'i chat van theo quy dinE. Tai
các k' hçp, ThuO'ng trrC HDNID luOn sap xep thai gian darn báo dê di biêu
thirc hin chat van. Tuy nhien, vic chat van cüa di bieu cOn hn chê, chii yeu
dai biêu tharn gia tranh luân, tháo luân vào các sO lieu, chi tieu, qua do dä du''c
the ti ki hop.
các co' quan chuyen mOn trá 16'i và giài tnInh, phân tIch
Ti các k hpp trong nàrn 2018, HDND huyên dà xem xét, thông qua các
báo cáo két qua giám sat chuyen ce cña ThuO'ng trV'c và các Ban HDND huyn.

NhIn chung cáo báo cáo kt qua giárn sat chuyên d dã dtrp'c Thuè'ng trirc Va cáo
Ban HDND huyn dánh giá sat thuc t Va duoc dai biêu HDND huyn, UBND
huyn, cáo cci quan don v thuc dôi tup'ng giám sat thông nhât vó'i nhtng dánh
giá, kiên ngh nêu trong báo cáo Va nghiêm tüc th\rc hin cáo kiên ngh sau giárn
sat cfia Thu'è'ng tr1rc và cáo Ban HDN]D huyn.
b) Hot dng giárn sat chuyên dê:
- Trong närn 2018, Thung trrc, cáo Ban HDND huyn t ohñ'c thxc hin
10 cuc giárn sat dt 100% ohi tiêu ngh quyêt HDND huyn dê ra. Trong do:
Thu'à'ng triro HDND huyn giárn sat 2 cuc, Ban Kinh tê - Xà hi giárn sat 4
cuo, Ban Pháp chê giárn sat 04 cuôo ('Cu the cóphi lic kern theo).
- NhIn chung, di biêu HDND và cáo co quan, dan v dupo rnài tharn gia
doàn giám sat phôi hç'p nhp nhàng và tham d day di cáo cuc giárn sat cia
Thuà'ng trio và cáo Ban HDND theo kê hooh. Cáo co quan chu sr giám sat
t1c hin nghiêm tño theo kê hooh giám sat oa doàn, kp thai xây dng báo
cáo, chuân b day dü tài 1iu can thiêt dê oung cap cho doàn giárn sat và chap
hành nghiêrn tue kêt 1un giárn sat cia Thu'à'ng triro và cáo Ban HDND huyn.
- UBND huyn d tIoh crc chi do oác co quan, don v dLT9'C giárn sat tIo
hin giái quyêt cáo kiên ngh sau giárn sat và báo cáokêt qua giãi quyêt vi
h9p báo cáo dánli giá
Thuèng trc HDND huyn dê Thu'ng trrc HDND tong
kêt quágiái quyêt, ldiàc phic sau giárn sat trIrth kr h9p HDND huyn.
3. Vic thii'c hin chü'c nàng dti din cüa Hi dlng nhin dan:
a) Hott dng tiêp xic cii' tn:
Trong nàrn 2018, truó'c và trong cáo d9t tip xiio cii tn Thuàng trxc dã
phôi hçp vói Uy ban MTTQ Vit Narn huyn xây dirng lch, to chii'o 2 d9t/45
diem oho dti biêu cáo cap tiêp xiic cii tn tru'óo cáo k h9p HDND gita nám và
cuôi nàm 2018; tharn gia ciing vOi Uy ban MTTQ Vit Narn huyn trong vic
tong h9p kiên, kiên ngh ciia cii tn phán ánh kp thO'i vó'i ca quan ohiic nàng dê
trà Ru; Trong närn 2018 d tong hçup 44 kiên kiên ngh ciia cii tn giii den cáo
cp có thârn quyên xern xét trá lôi, giái quyêt (Quóc hi 4 kiên, cap tinh 11
kiên, cap huyn 29 kiên; Hâu het cáo kiên, kiên ngh ciia cii tn dà dugo cáo
cap, cáo ngành trã Rui thOa dáng va dua vào kê hooh tO chiio triên khai thrc
hin theo trng thè'i diem và tInh hInh thrc te oiia dia phuong.
Sau tiêp xiic cii tn, Thu'è'ng tniic dã clii do Thung tnrc HDND cáo xà, tO
di biu HDNID huyn t chiic h9p nhárn tong hçup thông tin vànàm tarn tu
nguyii v9ng ciia cii tn, qua do thào luan ohçn 1pc, phân loai kiên, kiên ngh
ciia cii tn d de xuât cáo cap thârn quyên xern xét giái quyêt; nhIn chung trong
cáo dgt tip xiio cii tn cáo to do biêu HDND, di biêu HDND cO sir cO gang
tharn gia dy dii oác buôi tiêp xiio cii tn theo 1oh tiêp xiio cii tn. Ben cnh dO,
ngoai dim tip xiic cii tn ti xã, to cOn phân cong oho tüiig di biêu HDND sap
xp cong vio tharn d cáo buOi tiêp xiic cii tn 0 rnt so diem thôn ti da bàn
di biu iing cii d tip nhn phán ánh oiia cii tn kp th0'i, báo cáo tInh hInh phát
tnin kinh t- xã hi oiia da phuo'ng trong 6 tháng, 1 nám và trà Rui cáo hen,
kin ngh ciia cii tn yêu cáu trong .lân TXCT k tnuo.

b) Hot dng tip cong dan, don dc vic giãi quyt do'n thu' khiu
nai, to cáo cilia cong dan:
- Nãrn 2018, Van phông HDND&TJBND huyn dã tharn rnu'u cho
Thuàng trirc HDND huyn ban hành 1ch tiêp cong dan dnh k ti Ban tiêp
cOng dan ca huyn 2 ngày/tháng. Trong nãrn Thu'à'ng trpc dä tharn gia cing
vói UBNDhuyn tiêp 15 luçt/15 cOng dan; Don dOc UBND huyn giái quyOt
12 dan khiOu ni, to cáo cüa cong dan, den nay d giái quyêt xong 12/12 don.
- D nrn bat tInE hInh hot dng vâ thi'c hin tOt nhirn vi nay, thông
qua các cuc hpp trirc báo tháng, qu Thuà'ng trircHDND huyn luôn don doe
TJBND huyn, các dia phuo'ng, do v lien quan tp trung giái quyOt don thu
khiOu nai, tO cáo cüa cOng dan thuôc thâm quyên dung thai gian quy dnh, hn
chê tInh trng kéo dài, hoc dC don thu khiCu kin vupt cap.
4. EDánh giá hoat dng To dii biêu và dii biêu HDND Iiuyn:
a) Hot dng cüa To dui biêu HIJND huyn:
- NEIn chung, cáo T dti biu HDNID huyn d duy trI sinh hot, tO
chirc hott dng cüa TO di biêu HDNID dung quy djnh. Ti k h9p, cáo tO di
biêu IF1DND huyn d nghiên cu'u tài 1iu, tharn gia tháo 1un, gop báo cáo
tInh hInh kinh tê - xã hôi cüa dja phu'ang ye nhtng van dO cü tn, xà hi quan
tarn truó'c k h9p HDND; Tharn gia dánh giá vic trá 1O'i, giài quyOt các kiên,
hpp.
kiên ngh cilia c1r tn ti
- Trên ca sO k hoch nãrn 2018 cüa HDNID huyn, hu ht các T di
biOu HDNID huyn dã tO ch'rc hçp tO dung thai gian quy dnh. Ni dung sinh
hot to darn báo yêu cau và sat vol tmnh hInh thrc tO cia da phu'o'ng. Vic sinh
hoat to có su phân cOng nhirn v cii the cho tmg thành viOn trong to tnuó'c khi
TXCT, tru'óc k hçp HDND huyn và tIch crc tharn gia vào vic thrc hin
nhiOrn vi vO phát trien kinh te - xã hi, quOc phOng- an ninh trOn da bàn huyn;
ThuO'ng xuyOn gi mOi liOn h vói ThuOng tri'c HDNI.) huyn, xã. PhOi hgp vó'i
Thu'à'ng trirc HDND 5 xä xay dirng báo cáo tOng h9p kiOn, kiOn nghj cilia cü
ti-i phàn ánh vó.i co' quan chilic nàng; tharn gia day dü các cuc hpp trrc báo
tháng, qu, närn, các cuc giárn sat do Thu'Ong tn1rc và các Ban HDND huyn tO
chilic.
Ngoài i-a, trong nãrn 2018 T di biêu HDND huyn ti xa Thanh An to
chucthärn và tang qua cho 4 em hçc sinh có hoàn cãnh gia dInh Rho khãn nhan
dp tOt nguyen dan Mu Tuât, rni suat qua tr giá 3 00.000 dOng.
b) Dii biêu HBND huyn:
LuOn gn trách nhirn cilia nguà'i dai biu vol nhirn vi chuyOn môn, linh
virc dang cong tao, tIch crc tharn di' day dili các buOi TXCT ti các diem ñ'ng
cü, trung cfr trên dia bàn các xã; Dông thO'i, tai các k3 hpp cilia HDND luOn phát
huy vai trO, chñ'c náng, nhirn vii cilia ngu'O'i dti bieu HDND, tham gia tháo 1un
cá van de kinh te- van hóa- xä hi cüa dja phu'o'ng; phán ánh nhQ'ng tarn tu',
nguyen v9ng cña cu tn và dánh giá vic giái quyOt cáo kiên ngh cua cu tn rnt
cách 1dách quan, trung thirc.

5. Vic thtFc hin môi quan h phôi hç'p giñ'a Thu'ô'ng trit'c HDND
huyn vói các co' quan lien quan:
- Thuè'ng true, các Ban HDND huyn luôn gi rni quan h phôi hpp vol
Thuà'ng true HDND tinh, các Ban ciia HDND tinh trong hot dng giám sat,
khào sat trên da bàn hu)Tn; Thrc hin tot chê d thông tin, báo cáo vó'i HDND
tinh, Thu'rng tnrc Huyn üy ye hoat dng cia Thu'O'ng trrc và các Ban HDND
huyn dung thà'i gian quy dinh.
- Gitt rni lien h và thrc hin tt quy ch phi hp'p giüa UBNID, Ban
Thuè'ng trrc UBMTTQVN huyn trong các hot dng nhu: TO chirc các kS' hpp
HDND, hot dông tiêp xüc cr tn, giài quyêt nhtng kiên, kiên nghj cia en, tn,
kiên nghj sau giám sat ci:ia Thuàng tnrc và cac Ban HDND huyn; tO chTc triên
ldai th'c hin các ngh quyOt ca HDND; phôi hç'p giài quyêt các van dC phát
sinh giüa hai k hop; dOng thai, tham d hpp và cho kiên dOi vó'i các cuc hpp
do UBNID huyn rnà'i.
- Dôi vói Thuà'ng trV'c HDND cáo xa, các ngành TOa an nhân dan, \ 7in
kiêrn sat nhân dan, Chi cue Thi hành an, Doàn Hi thâm nhân dan, Thu'à'ng trV'c
và các Ban HDND huyn luOn thu'à'ng xuyên giU rnOi lien h cOng tác dê kp
thè'i chi do, hu'O'ng dan cáo hot dông cüa HDND các xã và mt sO nhim vi
lien quan den hot dng eüa HDND huyn và xã di.mg 1ut dinh.
6. Mt so hoyt dng khác:
- Ngoài vic thirc hin các nhirn vi nêu trén, ThuOng trrc HDND, các
Ban HDND, to di biêu HDND huyn dã tic hin tOt vic thông tin, báo cáo
các hot dng cüa HDNID huyn cho Thuà'ng trre Huyn üy, HDND tinhtheo
quy dnh; tham dr day dii cáo cuc h9p do cáo cci quan, don vcüa tinh, Huyn
üy, UBND huyn, các ban ngành, doàn the trên da bàn huyn tO chiirc.
- Trong eác djp 1, tt, Thung tnirc, cáo Ban HDND huyn tO ehuc thám
hOi, tang qua eho cáe dng chI lao thành each rnng, cácdOng chI nguyen là
lành dao HDND huyn qua các thài và lãnh dao chu chOt ena huyn d nghi
huu dang sinh sOng tren dia bàn huyn; TO chuc thàrn hOi di bieu HDND
huyn ôm dau, thárn tang qua cho mt sO h gia dInh CO hoàn cánh dc bit khó
khàn trên da bàn huyen; H trç ngày Hi di doàn Ret Khu dan cu, hu'Ong ung
dóng gop qu5 vi nguO'i nghèo, qu mái am cOng doàn, qu9 phv nü nghèo, qu
rnái am Trung Sa, qu phOng chOng lt bão, thien tai,. . ,yói so tien tnen 7 triêu
dOng. Ngoài ra thrc hin Chi thj 05 ena B ChInh tr ye hpc tp và lam tu
tu'Ong, dao due, phong each HO ChI Minh do chi b HDND phát dng, rnOi can
b, dàng viên trong Thuàng trrc và cáo Ban HDND huyn da tnIch tien luog
dóng xây d\rng qu 50.000 dong/ngui/tháflgVà keu gpi cáo tO chuc doanh
nghip, co quan, eá nhân khác dóng gop, hO tr9 them mua34 suât qua vó'i tOng
sO tiên 8.550.000 dOng,tng cho 25 h nghèo, gia dInh ehInh sách Rho khän ena
thOn Lang Ren, xã Long MOn vâ 9 h thOn GO Tranh tnen, xã Long Son, trong 2
d9t di cOng tao cüa Thu'Ong tn1lc HDND huyn.
Cüng trong nárn 2018, ThuOg tric HDND huyn dà tO chuc h9p và dánh
giá, rà soát quy hoch dôi ngü can b cüa do'n v trong närn 2018 theo dung quy
dnh; t chüe cho Di biu HDND huyn giao luu, h9c tp kinh nghirn ti cáo

tinh Thy nguyen; lam vic tric tiêp vó'i Thu'ô'ng trrc HDND và các Ban HDND
5 xã theo kê hoch hang nãm; phOi hçp vó'i Trung tarn Bôi duOng chInh tr
huyn tO ehñ'c m& 1 lOp bOi duOng k nãng hot dng cho di biêu HDND cap
xà; triên khai vic lâyphiêu tIn nhirn dOi vó, i nguài gitt chñ'c v11 doHi dOng
nhân dan bâu theo Ng quyt so 85/2014/NQ-QH13 ca Quc hi; tharn gia
c1ng doàn giárn sat cüa các Ban Pháp chê, Ban VHXH, Ban Dan tôc HDND
tinh thi'c hin 3 cuc giám sat trên dia bàn huyn Minh Long.
Riêng dng chI Chü tch HDND huyn - T truO'ng TO di biêu HDND
tinh - dmi vj huyn Minh Long tharn gia cing vol Ban Dan tc HDND tinh thrc
hin 2 dçt giárn trên da bàn 6 huyn mien miii cüa tinh.
7. lJánh giá chung:
a) I1u diem:
- Trong nám 201 SThu'àng trrc HDND buyn dã có ski' tp trung trong lãnh
do, chi dao boat dng cüa HDND, các Ban HDND, TO di biCu và di biêu
HDND theo dng chu'Gng trinh kê hoch näm dê ra; duy trI các hot dng cüa
Thu'O'ng tnrc, các Ban, To dai biêu darn bão yêu câu và dOng lut dnh; PhOi h9p
chat chë vol UBNID huyn, Uy ban MTTQVN huyn, Thuà'ng trrc HDND các
xä và các ngành hti'u quan to chuiic thành cOng d9t tiêp xuiic tn tru'óc k h9p
HDND các cap; phôi hcp kjp thai vOl Uy ban MTTQVN huyn tong hçp, phân
loi kiên kiên ngh cüa ci:r tn chuyên den co quan có thâm quyên xern xét, trà
1i cliñng thi gian quy dnh.
- Hot dng giárn sat cüa Thuà'ng trrc và các Ban HDND huyn cng dã
có nhiêu dôi mó'i và chat luç'ng giárn sat ngày càng du'9c nâng len, hInh thuii'c
giárn sat da dng,ni dung giárn sat có tr9ng tarn. Thành viên tharn gia doàn
giám sat luOn phOi 1p nhjp nhàng, tharn dir day diii các cuc giárn sat cüa
Thu'à'ng tr1rc và các Ban HDND theo k hotch. Kêt qua giám sat du'9'c báo cáo
theo trng chuyên dê cli the và dánh giá rnt cách khách quan, trung thirc ye
nhrng uu, khuyêt diem, dOng thai chi ra nhQ'ng tOn ti hn chê và kiên ngh
nhüng giãi pháp can khác phic.
- Sau các d9t TXCT và sau giám sat Thu'O'ng trV'c và các Ban HDND
huyn dêu có báo cáo dánh giá kêt qua giãi quyêt các kiên nghi, cuiia ci1 tn, sau
giárn sat cüa Thuà'ng trrc và các Ban FfDND huyn và báo cáo duqc thông qua
ti ki h9p HDNID huyn,.. .Tr do các hoat dông cuiia Thuà'ng trxc, các Ban
ND huyn trong nárn 2018 co bàn dam bào hoàn thành nhu kê hoch dê ra,
gop phân vào vic ban hành Nghi quyêt cüa HDND huyn sat dung vó'i tInh
hInh thirc tiên di.a phuong; các chi tiêu Ngh quyêt cuiia HDNID huyn du'9c
UBND huyn vacác dia phu'o'ng to chuc thxc hin hiu qua, có rnt sO chi tiêu
dã dat vâ vut kê hoach dê ra, gOp phân du'a b rnt nOng thOn cuiia huyn ngay
cang khOi sac, dà'i sOng Nhân dan duc nang len, an ninh- quOc phOng, trt tçr
an toàn xä hi cuiia da phu'o'ng du9'c gi vüng.
b) Ton ti, han die:
Ben canh nhUng kt qua dat du'p'c vn cOn nhü'ng han ch can khãc phc
dólà:

- Cong tác phOi hpp chuân bj cho k hpp ca HDND can gp nhiêu ldió
khán, nguyen nhân là do rnt sO co quan dgc UBND huyn giao son thào, xây
dxng to' trInh, báo cáo, dii thào ngh quyêt gui Thu'Ong trirc, các Ban HDND
thay dôi nhiêu lan
huyn thârn ti-a cO môt so van bànvn cOn b chm trê, sO lieu
ành huO'ng den cOng tác thâm ti-a cüa các Ban;
- Co nh'ng ni dung 1dn ngh sau giárn sat cua ThuOng tr'c và cia các
Ban HDNDhuyn, cO mt sO don v dupe giárn sat chu'a dupe thrc hin mt
ti các k hpp HDND
each trit dê; hot dng chat van eüa di biêu HD
chua dugc thc hin rO net, chu yêu lông ghép phát biêu, trao dOi tai k hpp;
- Vn cOn mt s di biu HDND huyn chua tham d dy d các bui
TXCT ti noi ung cu và chu'a that sr mnh dn tham gia kiên, thào 1un ti
các k hop cña HDND và vn cOn nhng thành viên trong doàn giám sat ca
ThuO'ng true, cáo Ban HDND huyn chua tham dr day dü cáo cuc giám sat
theo kC hoach dê ra. Mt sO tO dai biêu HDND huyn tO chrc sinh hot van
chua dung thai gian quy dnh.
II. Phu'o'ng hu'ó'ng, nhim v11 trpng tarn nàrn 2019:
1. Phu'o'ng hu'ó'ng:
Thiic hin kp thai, nghiêm tilic sr lành do, chi do c1ia ThuOng trirc
Huyn üy, Ban Thu'O'ng vi Huyn üy, nlrc phân dâu hoàn thành tOt chuog
trInh cOng tác näm 2018, gop phân thuc day phát triên kinh tê- xa hi, giü vng
an ninh trt tir, an toàn xä hi và gop phân nâng cao dO'i song cua nhân dan.
2. Nhirn vit chü yu:
a) V cong tác chuân bj và t chü'c k hçp
- Chuân b, t chuc thành cong k hpp thuOng l , k hpp bt thuOng cüa
HDND huyn.
- ThiO'ng trirc HDND huyn chü dng phôi hp'p vói UBND,
UBMTTQVN huyn và các ngành lien quan kp thai chuân b ni dung k3 hpp,
nht là vic xây dng, ban hành các Ngh quyêt dam bào dung quy dnh cüa
tInh khà thi cüa tu'ng ngh
Lut ban hành van bàn QPPL và darn bào chat lup'ng,
quyêt.
- Các Ban HDND huyn theo trng linh vc dup'c phan cOng ph trách
chü dng phôi hp vói co quan chuyên mOn thuc UBND huyn thrc hin
nhim v chuân b xây drng d tháo ngh quyêt; tang cuOng cOng tác 1ào sat
phic vi cOng tác thârn tra, nharn nâng cao chat lupng báo cáo thârn tra, cung
HDND huyn tháo 1un và quyêt ngh ti
cap thông tin can thiêt cho dai biêu
cuc hpp.
b) Hot dng giárn sat, khão sat
ngày 20 tháng 7 närn
chuc thc hin t& Nghj quy& s 38/NQ-HD
2018 ye Chuo'ng trInh giárn sat narn 2019 cüa Hi dOng nhân dan huyn Minh
Long KhOa XI, nhim k 2016-2021; Kê hoch giárn sat cua ThuOng trc, Các
Ban HDND huyn ti-ong nam 2019.

- Chi trçng và tip tuc di mó'i Va nâng cao chat lu9'ng hoat dng giárn sat,
khâo sat ciia Thu'à'ng trlrc, Các Ban HDND, To dai biêu Va di biêu HDND huyn
theo Lut hot dng giám sat cfia QuOc hi và Hôi diông nhân dan, Li4t TO chirc
chInh quyên da phuong.
c) Môt so hoit dng khác
- Tang cuàng mOi quan h phOi hgp giQa Thuàng trV'c HDND, UBND,
UBMTTQVN huyn và các co quan lien quan trong vic chuân bj tO chic kS' hpp,
TXCT và các hot dng khác gita 2 kSr hop.
- Thii'c hin tot cOng tác tiêp cOng dan; tiêp nhn, xü 1 don thu khiêu ni tO
cáo cña cOng dan.
- Duy trI t chüc hôi ngh giao ban, trirc báo giüa Thu'à'ng trrc, các Ban
HDND, 16 dcii biêu HDND huycin, Thuàng truc HDND 5 xã dC kjp thai chi
dao, triên khai môt sO nhim vu trong tam cOa HDND huyn trong tháng, qu,
nãni.
- Chi dao các Ban HDND, to dai biCu và di biCu HDNID giám sat vic trá
là'i và giài quyêt kiOn ngh cüa c tn, kiên chat van cüa di biêu, kiên nghj sau
giárn sat ciia Thu'àng tnic và các Ban FIDND huyn, vic giài quyêt don thu
khiêu nai, tO cáo càa cong dan 6' các da phuo'ng, don v.
- Th'c hin nghiêm ch d thông tin báo cáo cho Thuà'ng trrc Huyn üy
và Thuà'ng tnic HDND tinh darn báo chat lup'ng và thai gian quy dnh.
- Tharn gia các hot dng giám sat cfia Thu'àng tnirc HDND và các Ban
HEYND tinh trên dia bàn huyn ('nêu co).
Trên day l báo cáo tInh hInh hot dng cüa Thu'Ong truc, các Ban
HDND, to di biêu, di bieu HDND huyn trong nãrn 2018 và Phu'o'ng hu'ó'ng,
nhim vi trgng tarn nãrn 2019.7.
AToi u/ian:
TM.TIIIJO'NG TRTC HDND
- Thuà'ng trrc HDND tinh;
- Thu'à'ng trVc Huyn iy;
- Thu'à'ng trtrc HDND huyn;
- UBND huyn;
- Các Ban HDND huyn;
- UBMTTQVN huyn;
- VKSND, TAND, CCTHADS huyn;
- Doan hôi thârn TAND huyên;
- DB HDND luiyn;
- TT HDND 5 xã;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Luu VT.
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nh Th Mai Sinh

PHV LVC
Hot dng giám sat cüa Thuj..:-. - ' các Ban HDND huyn nàm 2018
I ngày 13 tháng 12 nárn 2018
(Ban hành kern theo Báo cáo so7J'
n Minh Long)
cáa H5i
Stt

01

Thu'è'ng trtc và
cácHDND

Thu'ông triyc
HDND huyn
(2 ni dung)

sat

Ghi chit

Vic dâu tu khân cp cng trInh Câu Lang Ren,
huyn MinE Long do UBND huyn lam chit du t'x
trong näm 2016-2017 ti Ban Quàn l các Di an
DT&XD huyn
Cong tác quàn N, bão v và giao dt riemg thuc
Dir an 661, Dx an 327, Dir an trung tarn cirn xä
trên da bàn xã Long Mon ti Ht Kiêm lam huyn,
Ban Quàn 1 rii'ng phông h huyn và UBND xã
Long Mon..

02

03

Ban KT-XH
huyçn
(4 ni dung)

Ban Pháp chê
HIJND huyn
(4 ni dung)

Viêc thuc hiên D an h trçc kinh phi xây drng
duè'ng b tong giao thông nông thôn chuo'ng trinh
mi1c tiêu Quc gia xây dirng nông thôn mi nàm
2016 và giai domn 2017-2020 trên dja bàn huyn
Minh Long ti phông Kinh té h tang huyn và
UBNID xã Long Mai
Viêc thuc hiên chInh sách dan toe trên dia bàn
huyn giai don nàrn 2016 - 2017, tai Phông Dan
t c huyn MinE Long
Chat luçmg dy và hpe; thirc hin các ehê d, ehInh
sách dôi vói h9c sinh nãrn hpc 2016-2017, 201720 18, ti Truè'ng Tiêu hpe Long san.
Cong tác bào v, chäm soc và giáo diic tré em tier
nàrn 2016-2017", ti Phông Lao dng và xã hi
huyn, UbND xã Long Hip.
TInh hInh thxc hin cong tác quàn 1, sit diing
can b, cong chirc và nhirng nguè'i hott dung
không chuyên trách tti UBND xà Long San näm
2016-2017
Vic xây dxng, thrc hin quy ch lam vic cita
UBNID xa Long Mai, nhim k' 20 16-2021
COng tác tip cOng dan, thirc hin hOa giài và giài
quyêt dan thu khiêu ni, tO cáo cita cOng dan; vic
kiên, kiên nghi cita cit tn ti
giài quyêt các
9

UBND xã Long Mon tr ngày nàrn 20 17-2018
Vic thrc hin D an T an ninh nhân dan theo
Quyêt dnh sO 11/2010/QD-UBND ngây 12/5/2010
cña UBNL) tinh Quãng Ngäi ye phê duyt Dê an ye
TO an ninh ,nhân dan thOn thuc xã, tO dan phO
thuc th trân (no'i chu'a bO trI lirc lu'p'ng Cong an
chInh quy); Quyêt dnh sO 301/QD-UBND ngày
30/12/2011 cña UBND tinh Quâng Ngãi ye phê
duyêt, sfra dOi, bO sung Dé an ye TO an ninh nhân
dan thOn thuôc xã, tO dan phô thuc thi. trân (no'i
chua bO trI lirc lu'p'ng COng an chInh quy) trên di.a
bàn xã Thanh An th' ngày 01/01/2017-30/9/2018.
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