HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
HUYN MINH LONG
Doe Ip - Tir do - Hnh phüc
S: ?Qf /BC - HDND

Minh Long, ngày £ tháng 01 nám 2019

BAO CÁO
Kt qua hot dng cña Thirô'ng trtyc, các Ban HDND, To dti biu,
dai biêu HDND cap huyên, cap xã Va CáC do'n vj lien quan
tháng 01 và nhim vii trQng tam tháng 02/2019
Thirc hin K hoach cong tác nãm 2019 cüa Hi dng nhân dan huyn.
Thu'ng trçrc Hi dOng nhân dan huyn báo cáo tInE hInh hott dng tháng 01 và
djnh hu'óiig rnt so nhirn vii tháng 02/20 19 nhu sau:
A. TInh hInh thirc hin nhim vtI trong tháng 01/2019:
I. Kêt qua hoit dng cüa Thirô'ng tric, các Ban HDND, t dti biu và
di biêu HDND huyn:
1. Hoit ng cila Thu'?rng triyc, các Ban HDND HDND huyn:
a. To chfrc phiên h9p, k hQp:
- Thung trrc HDND huyn dä t chirc thành cong kr h9p lan thi'r 8
HDND huyn cuôi nàrn 2018, tai k h9p HDND huyn dã tháo 1un và thông
qua 12 nghi. quyêt (ye nhim vii phát triên kinh té - xã hói nám 2019; Kê hoach
dáu tuphát triên náin 2019, Du' toán thu, chi ngán sách dja phu'o'ng nám 2019,
xác nhçn kêt qua lay phiêu tin nhiçm dôi vó'i ngu'ô'i giüu chz'c viii do HDND
báu, Ké hoach to ch&c k5' hQp thu'ô'ng lç nám 2019 và mt sO nghj quyêt khác).
- Tliithng trrc HDND huyn dã duy trI h9p giao ban dâu tun d dánh giá
tmnh hInh hoat dng trong tuân và dê ra nEim vi trong tuân den cña Thisng
trirc và các Ban HDND huyn.
b. Ban hành van bàn:
Trong tháng 01/20 19 Thung trrc và các Ban HDND huyn diã ban hânh
47 van bàn, ci the: 12 nghi quyêt, 17 báo cáo, 2 kê hoach, 2 thông báo, 2 quyêt
djnh, 7 cOng van và 5 t trinh
c. Hot dng giám sat:
Trên câ s Ngh quyt s6 37/NQ-HDND ngày 10/7/2018 cUa HDND
huyn MinE Long ye Chucing trinh giám sat nám 2019 cüa Hi dOng nhân dan
huyên khóa XI, nhim k' 2016-2021, Van phông HDND&UBND huyn, các
Ban HDND huyn dang tham mu'u cho Thumg trirc HDND huyn ban hành
quyêt djnh và , kê hoach giám sat trong trong 6 tháng dâu nàm 2019, ni dung
giám sat ciii the nhu sau:
- Thu'àng trrc HDND huyn: Giám sat vic thrc hin tái ca cu ngành
nOng nghiêp gän vi Chrnmg trInh mic tiêu quôc gia xây dng NOng thôn mfd
trên da bàn huyn, giai doan 2016-20 19.
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- Ban Kin/i ti - Xã 1i3i: Giám sat thrc hin D an phát trin du ljch
huyn Minh Long giai don 2017 - 2020 và dijih hithng den näm 2025.
- Ban Pháp c/il: Giám sat vic xây dirng, thrc hin quy ch lam vic cüa
UBND xä nhim k' 2016-2021; Giám sat tInh hInh thrc hin cong the ching
thrc, däng k và quán l h tich tai LEND các xã näm 20 18-2019;, Giám sat
vic trin khai và t chirc thirc hin Lut tiêp cong dan và giái quyêt don thu
khiu nai t cáo tai UBND các xã nàm 2018-2019.
d. Hot dng tiêp cong dan:
Thutrng tr1rc HDND huyn ban hânlTl Thông báo lch tiêp cOng dan dnh
kSr näm 2019 và thixc hin tiêp Cong dan theo quy djnh. Trong tháng khOng có
cOng dan gO'i don thu khiêu nai tO cáo den HDND huyn.
e. Hott dng phôi hyp:
- Phôi hqp vó'i UBND huyn:
+ D t chirc t& ki hpp 1n thir 8, Thung trirc HDND huyn dä phi hçip
vó'i 'UIBND huyn chuân b day dü tài lieu phiic v11 kS' hçp; giâi quyêtcác kiên
nghi. sau giám sat cüa Thithng tr1rc và các Ban HIDND huyn; giãi quyêt kiên,
tn tai k h9p thir 6 và trà 1i 2 kiên, kiên ngh ciia cir tn truóc
kin nghj cüa
k' hpp thtr 8 FIDND huyn. NhIn chung, các kiên nghj sau giám sat ci1a Thu&ng
trirc và các Ban HDND huyn trong 6 tháng dâu näm 2018 dã ducic lãnh do
LEND huyn chi dao các co quan, don vj duçrc giám sat giái quyêt. Các kiên
ngh cüa ci'r tn hâu het dugc trá Ru, giái quyet thOa dáng. Tuy nhiên, vn con
rnt sO ton tai han chê can tiêp tVc giái quyêt.
+ Sau kST h9p tht'r 8 HDND huyn, Thu?ung trirc HDND da phi hçip vii
LEND huyn thông nhât và hoàn chinh ni dung các nghj quyêt cüa HDND
huyn.
- Phi hgp vi Ban Thung trrc UBMTTQVN huyn tham gia gop
nhUng khuyet diem trong qua trInh chi dao, dieu hành cüa ThuO'ng tryc HDND
huyn trong näm 2018.
- Phi hcup vii Chi b HDNID huyn, To dai biu HDND huyn tai xã
Long Mai di thám và tang qua cho 02 h có hoàn canE khó khän trong dp tet
Hgi 02 xuât qua môi xuât tr giá 500.000 dông.
Nguyen dan
2. Hott dng cüa To di biêu và di biêu HDND huyn:
a. To dti biu HDND huyn: Co 4/5 T dai biu HDND huyn ('To
Long Món, Long San, Thanh An và Long Mcii) to chirc hçp To truâc kS' h9p
HDND huyn lan thir 8 de dánh giá tInh hInh hoat dng trong qu IV và phân
cOng dai bieu tham gia phát bieu va tháo lun tai k5i h9p.
b. Dti biu HDND huyn: LuOn gn trách nEim cüa ngu?ñ dai biu vâi
nhim vi chuyên môn, linE virc dang cOng tác, tIch circ tham dci day dü các
buôi TXCT tai các diem üng cü, trüng cü tren dja bàn các xa; DOng thO'i, tai the
k5' h9p cüa HDND luôn phát huy vai trO, chCrc näng, nEim vii cüa ngu?i dai
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biu HDND, tham gia thão 1un các vn d kinh t- van boa- xâ hi cüa dja
phuang; phán ánh nhng tam tu, nguyen v9ng cüa cr tn và dánh giá vic giâi
quyêt các kiên nghj cüa cü tn mt cách khách quail, trung thirc.
3. Các hoit dng khác:
- Ngoài vic thçrc hin các n1iim vçi nêu trên Thu&ng trrc, các Ban
HDND, To dai biêu và dti biêu HDND huyn tham dr day dü h9p HDND
tinh, huyn, xã khi duic mO'i.
- Thung truc, các Ban HDND huyn dã tiên hành h9p dánh giá phân loai
can ho Dàng viên trong dm vi; nhân xét, dánh giá boat dng cña Thithng trgrc
HDND 5 xã nám 2018; tham dir Hi ngh Huyn iy mó' n5ng và tham dr day dü
các cuc hop do Huyên fiy, UBND huyên, các ban ngành, doàn the trên dja bàn
huyn to chiirc.
II. Kêt qua hot dng ella Thirô'ng trc, các Ban HDND Va di biêu
HDND các xã:
1. Hot dng ella Thir&ng trirc, các Ban HDND các xâ:
a. To chile phiên h9p, kr h9p
- Trong tháng 01, Thung trçrc HDND các xã dä t cht'rc thành cong kST
h9p thir 7 HDND cap xã, nhim kST 2016-2021. Tai ki h9p Thuing tr1rc HDND
các xã dâ ban hành các Nghj quyêt ye phát triên kinh tê - xã hi, an ninh quôc
phông näm 2019; Nghj quyêt ye d toán thu, chi ngân sách dja phuong nãm
2019; Nghj quyêt ye Kê hoach to chüc kT h9p thuO'ng 1 näm 2019; Nghj quyêt
xác nhn kêt qua lay phiêu tin nhim dôi vth nguè'i gitt chirc vii do HDND bâu
và mt so Nghj quyêt khác.
- Trên co si ni dung, chucmg trInh k' h9p 1n thtr 7, ThuOng tnrc HDND
xä phân cong các Ban HDND xA chll dng nghiên ciru tài 1iu và tO chüc thâm
tra các báo cáo, t?Y trmnh, dçr thào nghj quyêt dlla UBND xã trInh k' h9p HDND
dung quy dnh. Dông th?ñ, don dôc UBND xã giri tài 1iu kS' h9p kjp thai cho
dai biêu HDND dê nghiên ciiru.
b. Hot dng giám sat:
- ThuO'ng tnirc HDND xã dä xây dirng k hoach và phân cOng dai biêu
BDNIJ xã giám sat cap không thu tiên rnt so mt hang thiêt yêu nhân djp têt
nguyen dan Mu tuât nam 2019 cho dông bào dan tc thiêu sO. Ngoài ra,
ThuOng tnirc HDND xã cOn thirc hin giám sat thông qua các cuc h9p, hi nghj
do UBND xA và các ban, ngành a xã to chirc;
c. Hott dng tip xlle cfr tn:
Sau dçt tip xllc c11 tn, ThuO'ng tnirc HDND cac xà phi hçip vO'i
UBMTTQVN xã hoàn thành các báo cáo tong hçip kiên, kiên nghj cüa c1 tn
phân loai, d xuât các cap xem xét, giài quyet và báo cáo tai ki h9p HDND cap
xä lan 7, khóa XI, nhim k' 20 16-2021.
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d. Hot dng tip cong dan, giái quyêt do'n thu' khiêu ni, to cáo
Thumg trirc HDND các xã thirc hin tiêp Cong dan djnh ki theo quy dinli.
Trong tháng khOng có cOng dan gi don thu khiêu ni to cáo den HDND 5 x.
2. Hoit ding ella Ii biu HEDND các xã: f)ti biêu HDND xã phát huy
vai trô, chü'c näng, nhirn vi cüa nguô'i di biêu HDND, tharn gia day dü kST
hçp thr 7 HDND xã; tham gia phát biêu, tháo 1un các van dê quan tr9ng tai
dja phuong; luOn lang nghe kiên cüa cr tn phán ánh kp thñ cho TT HDND
xã dê tham mu'u cho cap üy chi do cho chInh quyên da phiiong có bin pháp
giái quyêt kjp th?i kiên nghj cüa cir tn.
4. Các hot dng khác:
- Thung trrc và các Ban HDND các xä xay dirng kê hoch cOng tác
nàm 2019 cña ThuO'ng tr1rc và các Ban HDND xã. Thrc hin tot vic thông tin
báo cáo vd TT HDND huyn và Dàng ñy xä. Tham dr day di'i các cuc h9p
cüa Huyn uT, Dâng üy, UBND cüng cap và các ban ngành, doàn the xà to
chirc (ci the: c4i' Hi nghj Tong ket cOng tác Hç5i và Phong trào NOng dan näm
2019, d' hi nghj tOng két cOng tác Doàn, Hói LHPNxd nám 2019, Hói cwu
chiên binh xâ dy' hç5i nghf chdm diem ctm các xâ tgi xâ Long MOn. ...)
III. Kt qua cong tác ella các don vl lien quail:
1. Tôa an nhân dan huyn: Trong tháng dã thi 1 là 6 vii, vic. Trong
do, an hInh sr thçt 1 mâi 01; kinh doanh thucmg mi thi lü mi 01 v; an hon
nhân gia dInh 04 vii dà giài quyêt xong 02 vi, con 02 VIJ dang giãi quyêt. Cong
tác thi hành an phat tü cho huO'ng an treo/0 1 ngui bj kêt an. Cong tác giái
quyêt don th 1 04 dan, dà giài quyêt xong 04 don, con 01 dan dang giài quyêt.
Ngoài ra, tham gia các hot dng theo sr chi do ciia ngành và da phucing.
2. Chi cljc Thi hành an dan sty huyn:
- Kêt qua v vic/tin: Tong s th 1 23 vic/1.456.147.000 dng, trong
do: So Cu chuyn sang 22 vic/1.456.142.000 dOng, so thii l mói 01
viêc/5.000d; SO có dieu kin thi hành 16 vic/417.499.000 dOng; so chua có
diêu kinthi hãnh 07 vic/l.038.698.000d. Tong sO vic thi hành xong 01 vic
vri sO tien dã thu và dã chi là 205.000 dông, so vic chuyen ki sau 22
vic/l.455.942.000 dông.
- Ngoài ra, con thirc hin các nhim v1.i khác ti don vj và tham gia các
hoat dng theo si,r chi do cña ngành và dja phucmg.
3. Vin Kiêm sat nhân dan huyn:
- COng tác thrc hành quyn cong t và kim sat diu tra các vii an hlnh
sir: Tong th 1 01 vii102 bj can (c)ve ti trm cap tài san quy dnh ti khoán
1, Eiêu 173 BLHS. Dã chuyên truy tO xét xü theo quy djnh
- COng tác thic hành quyn cOng th và kim sat xét xir: Tong thi i
1 vi/02 b cáo (mri), TOa an dang giài quyet trong hn 1ut djnh.
- Cong tác kim sat thi hành an dan sr: Qua kim sat vic thij 1, giãi
quyêt cüa Chi cic THADS huyn, khOng phát hin có vi phm.
- Cong tác kim sat thi hành an hinh sir: Kim sat mt quyt dnh thi hành
an treo, qua cOng tác kim sat chua phát hin có vi phm gI.
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4. lJoãn Hôi thm Tôa an nhân dn huyên: Tham dr dy dü cuc h9p
tru'c báo tháng cüa FIDND huyên; thumg xuyên giU môi lien h cong tác vó'i
HDNID huyn, UBMTTQVN và Tôa an nhân dan huyn.
B. Mt s nhim viii tr9ng tam tháng 2/20 19:
I. Dôi v&i Thu'ô'ng triyc, các Ban HDND, t di biêu Va dii biêu
HDND huyn:
1. Duy trI t chirc giao ban tun, trirc báo tháng giüa Thrnmg trrc, các
Ban HBND, to d?i biêu HEDND huyên, Thung trirc HDND 5 xã và mt so ban
ngành lien quan.
2. Thuc hiên tht ch do báo cáo vó'i HDND tinh, Thuô'ng trçrc Huyn üy
ye hoat dung cüa Thung true và các Ban HDND huyên diing thè'i gian quy
dinE. Tharn di.r day dñ các cuôc hpp do Huyn üy, UBND huyn, các ban ngành,
doàn the trên dja bàn huyn to chrc.
3. Tè chü'c thàrn hOi, tang qua cho can b nguyen là lanE do Hi dông
nhân dan huyn qua các thai kS' và can b lãnh dao chii chôt cüa huyn dã nghi
hu'u dang sinh song trên dja bàn huyn nhan dip têt Nguyen dan KST Hi nám
2019.
4. Theo dOi, giám sat viec trà lOi và giài quyêt kiM nghj cüa tn, kin
chat van cüa di biêu, kiên nghj, sau giám sat và giái quyêt dan khiêu ni, tO cáo
cüa cOng dan các dja phucmg, dcm vj; vic tO chirc triên khai thc hin Nghj
quyêt cüa HDND huyn ban hành cuOi näm 2019.
5. Cii th hóa vic triM khai thuc hin k hoach cong tác, k hoach giám
sat cüa Thumg trirc và các Ban HDND huyn näm 2019 theo Chuang trInh
giám sat cña HDND huyn dà die ra trong näm 2019.
6. Chi do T truing t dai bi&u HDND huyên tai dja bàn 05 xä t chrc
duy trI chê d sinh hoat tO hang qu, tong hçip tInh hInh và phán ánh kjp thô
nhCtng van die brc xüc trong nhân dan, nhtmg van die lien quan den hoat dng
cüa to vói Thuing trirc HDND d kjp thai kiên nghj vi cap có thâm quyên xem
xét, giái quyêt.
7. DOn dc, nhc nhi dai biki HDND huyn tip t1ic phát huy vai trô
trách nhim cüa ngui di biêu HDND, tich circ tham gia cüng vci dan vj, dja
phuong thirc hin hoàn thành nhim v1,i ducc giao trong tháng 02 và näm 2019.
II. Di vi Thtring trrc, các Ban HIJND và di biu HDND các xã:
1. Thuô'ng trirc, các Ban HDNID xa cii th hóa nghj quyt chuang trInh
giám sat cüa HDND xã; xay dirng k hoach, die cucmg giám sat die to chirc thirc
hiên dam bào hoàn thành chuang tnInh giám sat dã dê ra trong näm 2019.
2. Tap trung länh dao, chi do t chirc th?c hin các nhiem vi truc, trong
và sau tet Nguyen dan Kr Hgi; thrc hin giám sat viêc cap không thu tiên mt
so mt hang thiet yêu nhân dip Têt Nguyen dan K Hi nãm 2019 cho dông bào
dan tc thieu so va go cu dói giáp ht cho h nghèo, tong hçip và báo cáo cho
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Thithng tr?c HDND huyn qua Van phông HDND&UIBND huyn trithc ngày
10/02/2019.
3. Duy trI t chiirc hOi nghi trirc báo giüa Thu?ing trirc, các Ban HDND,
IJBND xã, UIBMTTQVN xã. Thuc hiên nghiêm chê d báo cáo thông tin vth
HDND huyn hang tháng theo quy djnh.
4. Chi dto các Ban, di biu HEDND xã theo dOi, giám sat vic trá li và
giái quyêt kiên nghj cña cir tn, kiên chat van cüa di biêu, kiên nghi. sau giám
sat và giâi quyêt don khiêu ni, to cáo cña cOng dan; vic to chüc triên khai thirc
hin các nghj quyêt cña HDND xà näm 2019.
5. Phi hçp vol UBND xä t chirc thärn hói và chüc t& các gia dinE chInE
sách, ngui có cOng each rnng tiêu biêu và can b huu trI nhân djp Têt Nguyen
dan Ki Hçi nárn 2019.
6. Thirc hin tip cOng dan dnh k theo quy dnh và tham gia các cuc
giárn sat cüa Thuè'ng trrc, các Ban HDND huyn trên dja bàn xã (nêu co).
7. Di biu HDND xã tip t1ic phát huy vai trô trách nhim cüa ngithi di
biêu HDNID trên các linh v1rc duçic phân cong phi trách.
III. Di vri các do'n vi Tôa an nhân dan, Chi cuc Thi hành an Dan siy,
Viên kiêm sat và Doàn Hi thâm Tôa an nhân dan huyn:
1. Tip tic chi do và phoi hcp thuc hin giài quyt các vi an dA th 1,
giái quyêt các vi, vic thuc thâm quyên.
2. T chrc trin khai thirc hin k hoch chung cüa ngành và cüa dja
phuangdê hoàn thành các nhim v dê ra trong nãm 2019.
Trên day là báo cáo tmnh hInE hot dng cüa Thumg trirc, các Ban
HDND, To di biêu, di biêu FIDND cap huyn và cap xã và các ngành lien
quan trong tháng 01 và mt sO nhim vii tr9ng tam trong tháng 02/20 19.!.
No'i nhâiz:
- TT HDND tinh (Báo cáo);
- TT Huyn Uy (Báo cáo);
- TT HDND huyn, UBND huyn;
- Các Ban HDND huyn;
- Ban Thu'ông trirc UBMTTQ\TN huyn;
- Các vj dai biêu HDND huyn;
- TT HDND 05 xã;
- VPUB: C-PVP, CVTH;
- Lu'u VT.

TM. THUNG TRIJ'C HDND
---KJ. CHU T!CH
TICH

iyn Anh Tun
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