HDND HUYN MINEI LONG
DOAN GIAM SAT
BAN KINH TE - XA HQI

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tii do - Hinh phüc

S: 628/KR- DGS

Minh Long, ngày 28 tháng 01 nám 2019

KE HOACH
Giám sat vic thirc hin Be an phát triên du 1!ch huyn Minh Long
giai don 2017 - 2020 và djnh htr&ng den näm 2025
Can cur Quyt djnh s 627/QD-HDND ngày 28/01/2019 cüa Hi dng nhân
dan huyn Minh Long ye thành 1p Doàngiám sat cüa Ban Kinh tê - Xà hi cüa
Hi dông Nhân dan huyn ye thic hin Dê an phát triên du ljch huyn Minh Long
giai don 2017 - 2020 và dnhhuóng den näm 2025. Doàn giám sat cüa Ban Kinh
tê - Xä hi (KTXH) cüa Hi dông Nhân dan huyn xây dimg Kê hoch giám sat ci
the nhu sau:
I. MIJC BICH, YEU CAU
1. Miic dIch
Nhrn nm bt tInh hInh v kt qua thrc hin D an phát trin du ljch huyn
Minh Long, giai doan 2017 - 2020 và dnh hung den näm 2025; nhft'ng khó kliàn
thun igi, ton ti, hn chê và nguyen nhân trong vic triên khai thçrc hin; dông
th?i kiên nghj nhmg nhim v, giãi pháp khäc phiic nhU'ng ton ti, hn chê de thrc
hin có hiu qua vic thirc hin De an phát triên du 1ch huyn MinE Long giai
doan 2017 - 2020 và djnh hxrng den näm 2025.
2. Yêu cu
- Giám sat phâi duing ni dung, tr9ng tam, tr9ng diem, qua trInh giám sat
phâi danE giá mt cách khách quan, toàn din, sat thrc tê, dung quy djnh.
- Thirc hin dung k hoach giám sat; sau khi giám sat báo cáo kk qua giám
sat cho Thuè'ng trirc HDND huyn và HDND huyn theo quy djnh; các cci quan,
dan vj và Ca nhân có lien quan phôi hqp, to diêu kin dê Doàn giám sat hoàn
thành tot nhiêm vu.
II. NQI DUNG, PHM VI GIAM SAT
1. Ni dung: Giám sat vic thrc hin D an phát trin du ljch huyn Minh
Long giai doan 2017 - 2020 và djnh hiió'ng den nàm 2025.
2. Phim vi giám sat: Tr khi D an duçic HDNID huyn thông qua dn ngày
31/12/2018.
III. BOI TUNG, THI GIAN VA PHUNG THU'C GIAM SAT
1. Di ttrqng giám sat: Phông Van hóa và Thông tin huyn.
2. Thô'i gian giám sat: du tháng 3/20 19 (së có thông báo sau).
3. Phiro'ng thfrc tin hành
3.1. Dó'i vó'i Doàn giám sat
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- Doàn giám sat cong b quyt djnh, K hoch giám sat và hung dn d
cucmg xây dmg báo cáo cho dan v dugc giám sat trrnc ngây 30/01/2019.
- Nghiên ciru báo cáo và lam vic tryc tip vó'i co' quan, dcm v dtrçic giám
sat. Trong qua trInh giám sat, tüy tInh hInh cii the, Doàn giám sat yêu câu don vj
thrçc giám sat và cá nhân có lien quan cung cap thông tin có lien quan ni dung
giám sat.
- Kt thüc dcrt giám sat, Doàn giám sat xây dirng báo cáo kt qua giám sat
cho Ban KTXH. Ban KTXH báo cáo ket qua giám sat cho Thumg tri.rc HDND
huyn truó'c ngày 15/3/20 19.
- Co trách nhim theo döi dan vj duçic giám sat trong vic khc phic nhü'ng
tn ti, hn chê và giái quyêt các kiên ngh cüa Doàn giám sat.
3.2. Dói vó'i dan vj du'ci'c giárn sat
- Trên co' s dê cuong htthng dn báo cáo (gz'i kern theo Kê' hoçzch nay), dan
vj dugc giám sat xây dimg báo cáo và gri cho Doàn giám sat (gôm báo cáo và các
van ban có lien quan den ni dung giám sat) truâc ngày 15/02/2019 (theo, duô'ng
cOng van và qua dja chi Email: suc1979rntinlgrnail.corn); nêu can biêt them
thông tin, xin lien h dOng chI Dinh Thj Sic — Phó Tru&ng Ban chuyên trách Ban
KTXH (DTDD: 0914434737; DTCQ: 0255. 3866979).
- Co trách nhim cung cp thông tin lien quan dn ni dung giám sat theo
yêu câu.
4. Giám sat trirc tip ti dan vj dtrqc giám sat
4.1. Thànhphán
- Thành phân Doàn giám sat theo Quyt dnh s 627/QD-HDND ngày
28/01/2019 cüa Thuing trrc Hi dOng nhân dan huyn.
- Thành phn cüa don vj duçic giám sat (do dan vj mài): TrixO'ng, Phó phông
và can bô, cong chi2rc, viên chirc có lien quan.
4.2. Chu'cmg trinh, ni dung giárn sat
- Dai din lAnh dao don vj dugc giám sat trInh bay báo cáo;
- Tháo lun, gop kiên bô sung cüa dan v;
- ' kin cüa các thành viên Doàn giám sat;
- Kêt 1un cüa Tru&ng Doàn giám sat.
IV. TO CHtC THIfC HThN
1. Doàn giám sat theo dOi don dc dan vj ducic giám sat gi:ri báo cáo và các
tâi 1iu có lien quan dung thai gian theo ke hoch; nghien cü'u báo cáo, tài 1iu, x1r
1 thông tin có lien quan den ni dung giám sat; t chirc triên khai thirc hin kê
hoach giám sat. Báo cáo ket qua giám sat; tO chiirc cuc h9p cho kien báo cáo kêt
qua giám sat; báo cáo kêt qua giám sat cho Ban KTXH, Thung trirc HDND huyn
và HDNID huyn theo quy djnh.
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2. Các thânh viên Doàn giám sat sp xp thèi gian, tIch crc nghiên ciru tài
1iu, nàm bat tInh hInh thrc tê lien quan den ni dung giám sat vâ tham gia Doàn
giám sat.
3. Dcm vj duçc giám sat xây drng báo cáo giám sat và g11i cho Doàn giám
sat (gôm báo cáo vâ các van ban có lien quan den ni dung giárn sat); phô to tài
lieu lien quan dê phçic vii ti buôi lam vic vi Doàn giám sat; bô trI noi lam vic
và mè'i các thành phn lien quan cüng tham dir.
4. Ban KTXH cüa I-IDND huyn có trách nhim theo dôi, giám sat kt qua
giãi quyêt, khàc phiic hn ch cña dcm vj duçc giám sat theo de nghj cüa Doân
giám sat.!.
No'! nhân:
- Thu'àng trire J-IDND;
- UBND huyn;
- Uy ban MTTQVN huyn;
- Phông vAn hóa và thông tin huyn;
- Ban KT-XH HDND huyn;
- Thành viên Doàn giám sat;
- VP HDND&UBND huyn;
- Luu VT, BKT-XH.

Dinh Thi Sue
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nE CIX€NG GQI
Báo cáo kt qua thrc hin B an phát trin du ljch huyn Minh Long,
giai doin 2017 - 2020 và dnh hiring den nãm 2025
(Ban hành kern theo Kê hoçzch so: 628/KH-DGS ngày 28 tháng 01 nàm 2019
cia Doàn giám sat Ban Kinh tê - Xã hi ca HDND huyçn)
I. Däc dim tInh hInh, cong tác lãnh do, chi dio
1. Bic dim chung cila huyên (nêu nhung ni dung lien quan trçrc tip dn
vic thirc hin Dê an phát triên du 1ch huyn Minh Long, giai doan 2017 - 2020 và
djnh hithng den näm 2025).
1.1. Thirc trng cüa huyn
1.2. Thuân loi
1.3. Kho kbán
2. Cong tác tuyên truyn, trin khai, quán trit thrc hin Be an phát
triên du ljch huyn Minh Long, giai don 2017 - 2020 và djnh hiró'ng den nàrn
2025 (neu rô hInh tht'c và két qua tuyên truyên, triên khai, quán trit thtc hin Dé
an)
3. Cong tác tham mtru vã ban hành các van ban d chi do t chüc thirc
hin Be an (neu râ so lu'Q'ng, ten, loai, sO, ngày tháng các van ban dâ ban hành,).
II. Kt qua thirc hin B an
1. V thrc hin miic tiêu cüa B an (Nêu rô kt qua thzrc hiên muc tiêu, chi
tiêu,nhiêm vy, giáipháp ma Dé an dä xác djnh trong 2 nàm qua) gOm.
1.1. K& qua thrc hin các loai hInh du lich
1.2. Ni dung, nhim vi thrc hin D an
1.3. Xây dirng, phát trin các san phm, djch vi h trçY du ljch
1.4. HInh thành tuyn du 1ch, quãng bá, xüc tin du tu, tham quan h9c tap;
m rng lien doanh, lien kêt tao thuang hiu cho du ljch Minh Long
1.5. Dào tao nguôn nhân lirc
1.6. Cong tác quãn 1 du ljch
1.7. COng tác quy hoach và quân 1 quy hoach; cOng tác dn bü, giãi phóng
mt bang,...
1.8. Huy dng các ngun 1irc du tu
2. Bánh gia ye nhfi'ng tru diem d dtt dirçrc
III. Ton ti, hjn chê và nguyen nhân
i. Ton tai, han ch
2. Nguyen nhân cüa nhng tn tai, han ch
IV. Nhim v1i và giãi pháp thôi gian dn
V. Kin nghj, dê xuât
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1.Dôi vii HDND, UBND huyn
2. Dôi vi các ban, ngành cüa huyn
3. Dôi vói các xã.
(D cwong clii inang tIn/i chat gØ i, do'n vj dw9'c giám sat barn sat các ni
dung clii tiêu, nhirn vy, giáipháp dâ dwçic xác djnli trong Dê an báo cáo ci the kêt
qua thrc lzin Dê an)
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