HDND HUYN IVIINH LONG CONG HOA XA 1101 CHU NGrnA VIT NAM
BOAN GIAM SAT
Dôc lap - Tu do - Hanh phüc
BAN PHAP CH
S: 625/KH-DGS

Minh Long, ngày 28 tháng 01 närn 2019

KE HOJCH
Giám sat vic xây d'ng, thirc hin quy ch lam vic cUa UBND x nhim k
2016-2021; vic to chfrc triên khai, thic hin Lut tiêp cong dan và giái quyêt
do'n thu' khiêu nti, to cáo; tInh hInh thirc hin cong tác chfrng thi'c, dàng k
và quãn l h tjch tai UBND xä nàm 2018
Can ciii' Nghj quyt s 3 8/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 näm 2018 cüa HDND
huyn "ye Chu'o'ng trinh giám sat nàin 2019 cia HDND huyn Minh Long Khóa
XI, nhim Jc 2016-2021"; Quyêt djnh sO 624/QD.-HND, ngày 28/01/2019 cüa
Thu'O'ng tri'c HDND huyn ye vic thành Ip Doàn giárn sat ciiia Ban Pháp chC
HDND huyn, giám sat vic xay d1rng, thij'c hin quy chê lam vic cüa UBND xä,
nhiêrn k' 2016-2021; viêc to chiirc triên khai, thrc hin Lut tiêp cong dan và giái
quyet don thu' khiêu nai, to cáo; tinh hinh thic hin cong tác chiimg th1rc, däng k
vâ quán I' h tich tai UBND xà nãm 2018 và Ke hoach cOng tác cüa Ban Pháp ch
Hi dông nhân dan huyn nàrn 2019.
Doàn giám sat Ban Pháp ch xay di.rng k hoach giám sat ci th nhii sau:
I. Mic dIch, yêu cu:
1. Mic dIch:
Giám sat vic xay dirng, thirc hin quy ch lam vic cüa UBND xa; vic to
chiirc triên khai, thic hin Lut tiêp cOng dan và giãi quyêt don thu khiêu nai, tO
cáo; tinh hinh th1rc hin cOng tác chiirng thii'c, däng k và quãn 1 h tjch tai UBND
xi nhàm dánh giá và phát huy nhting kêt qua dat duQ'c, khäc phic nhUng hn chë.
khuyêt diem dê vic thic hin Quy chê lam vic; giái quyet don thu khiêu nai, to
cáo cüa cong dan; cOng tác chüng thii'c, däng k và quán l h tjch tren dja bàn xa
ngày càng hiu qua hon.
2. Yêu câu:
COng tác giám sat cn dánh giá mt cách khách quan, toàn din, hiu qua.
sat tic tê, dung thirc trng và diimg quy dnh cüa pháp 1ut; báo cáo ket qua giám
sat cho Thu'O'ng trj'c HDND huyn theo dung quy djnh.
II. Ni dung, phm vi, di tu'qng du'Q'c giám sat:
1. NQi dung, phm vi giám sat:
Giám sat vic xãy dirng, thirc hin quy ch lam vic cüa UBND xà, nhim
k' 2016-2021; vic to chuc triên khai, thirc hin Luat tiep cong dan và giãi quyet
don thu' khiêu nai, to cáo; tinh hinh thrc hin cOng tác chiirng thirc, däng k' va
quân I' h tjch tai UBND xä nam 2018 'co d cu'ong báo cáo gi'i kern theo,).

2. Di tu'ç'ng dffQ'c giám sat: UBND x Long Son.
Ngoài ra, d phiic vii cho cong tác giárn sat, Doãn giárn sat d nghj Uy ban
nhân dan xãi (Long Hip, Long Mat, Long Mon và Thanh An,) xây drng báo oáo Va
gUi ye Doàn giám sat.
Ill. Phu'ng thfrc, thôi gian giám sat:
1. Phu'ong thU'c giám sat:
- Trên co sâ d cuo'ng ni dung báo cáo 'dwQc g&i kèin theo KI hocich nay)
don vi duGc giám sat ('nêu ti diem 2, inyc II,) báo cáo bang van ban cho Doàn giám
sat.
- Doàngiám sat xem xét báo cáo cUa UBND xa Long Son và lam vic tr1rc
tiêp vi don vj du'ç'c giárn sat.
- Trong qua trInh giám sat, tüy tInh hInh ci th& Doan giám sat yeu cu don
vi du'o'c giám sat cung cap them rnt so thông tin có lien quan de phijc
cho cOng
tác giám sat dat kêt qua.
2. Thôi gian giám sat:
- Doàn giárn sat xem xét báo cáo cUa don vj du9'c giárn sat tfx ngày
18/3/20 19 den ngày 29/3/20 19.
- Eoàn giám sat lam vic vó'i don v du'cic giám sat tr ngày 02/4/2019 dn
ngày 12/4/2019 ('l/ch giám sat ci the sê' có thông báo sau).
- Doàn giám sat xay dimg di,r thão báo cáo kt qua giárn sat; të chirc h9p d
tháo 1un, thông nhât ni dung báo cáo ket qua giám sat truó'c ngày 2 6/4/2019.
IV. Thành phn môi lam vic:
1. Thành phn thain gia cüng doàn giám sat:
Thành viên Doàn giárn sat theo Quyt djnh so 624/QD-HDND ngày
28/01/2019 cUa Thu'àng tnrc HDND huyn.
2. Thành phn cUa xã:
- Mà'i 1inh dao Dáng Uy xa;
- MO'i 1nh dao HDND xa;
- M6i läinh dao UBND xa;
M6'i lamb dao UBMTTQVN xam;
- Các thành viên Ban Pháp ch HDND xä;
- Cong chrc Van phông thng ke xam;
- Các thành phn lien quan.
(Thành pIztn caa xã do UBND xa rnô'i).
V. T chfrc thu'c hiên:
1. Doàn giám sat có nhim vii:
2

- Xây ding d cun'ng giárn sat có ni dung ciii th d dan vi du9'c giárn sat Co
CO. sO' xay dirng báo cáo và chuàn bj ni dung tài lieu lien quan de cung Cap phiic
vi cho Doan giám sat theo yeu câu, nhärn tao diêu kin thun 1çi cho Doàn giám
sat hoàn thành tot nhim vii du'çc giao.
- Xây dirng d1i' thào kt qua giám sat; 1y ' kin tharn gia CaC thành viên
trong Eoàn giárn sat; tiêp thu hoàn Chinh dir thào báo cáo và báo Cáo kêt qua giám
sat Cho ThuO'ng tr1rC HDND huyn theo quy dinE.
Theo 'dOi don dc don vj duct giárn sat gui báo cáo và cung Cap CáC tài lieu
cO liênquan dung thO'i gian theo ké hoCh nãy nghiên CÜ'u báo cáo, tâi lieu lien
quan den ni dung giám sat; tO Ch1c triên khai thirc hin ke hoach giám sat dat kt
qua.
2. Các thành viên Eoân giám sat sap xëp thai gian, tharn gia d.y dü CUC
giám sat.
3. Di tu'ng du'yc giám sat: Trên co s dê Cu'o'ng nôi dung báo cáo, don vi
duac giám sat (UBND xc Long Son,) và UBND xä (Long Hip, Long Mai, Long
Mon và Thanh An) báo cáo bang vAn bàn gl'i cho Doàn giám sat tru'O'c ngày
15/3/2019,
dong
thô'i
g1ri
file
den
chi
da
Email:
anhchungttbdct2o14gmaj.0;
chuân bj tài 1iu lien quan gui cho Doàn giám
sat dctng thai gian quy djnh, chu.n bj các vAn bàn dà ban hành lien quan den ni
dung giám sat de cung cp cho doàn giárn sat và dong thO'i cung cap báo cáo cho
cac thành vieyi Eoàn giám sat tai buôi lam vic. Trong qua trinh triên Idai t1iii'c
hin nêu Co gi can trao dOi, lien h tr1rC tiep vó'i D/c Pham Thj Anh Chung - Phó
Ban Pháp chê HDND huyn qua so din thoai: 02553866979, DTDD: 0368124118
de trao dôi, thông nhât nhüng van dê lien quan den ni dung giárn sat.
4. Phó Ban Pháp chê HDND huyn: CO trách nhim tham mini giüp Doàn
giám sat xây dirng de cu'o'ng báo cáo; trirc tiep theo dOi, dOn dôc, tiêp nhan báo cáo
Va tài lieu cüa dOi tu'?ng du''c giám sat gü'i den, TOng hçp tinh hInh và di thào báo
cáo ket qua giám sat dung th6'i gian, ke hoach dê ra.

TR ó AN PC HBND HUYN
Dinh Thi BInh
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BE CUONG BAO CÁO
K& qua vic xây d'ng, thi'c hin quy ch lam vic cüa UBND xä nhim k
2016-2021; viêc to chfrc triên khai, tIurc hin Lut tiêp cong dan và giãi quyêt
do'n thu' khiêu nai, to cáo; tInJ
t
hin cong tác chfrng th'c,
dàng k và quãn
D xä nàm 2018
(Ban hành kèin theo Kê h
5/KH-DGS ngày 28/01/2019
Øia*.satJ
cia Doàn g4f
ê HDND hên,
A. Khái quát dIc dim tInI

'.''a da phu'o'ng:

I. Thuàn 1çi.
II. Khó khàn.
B. Kt qua thi'c hin:
I. COng tác länh do, ch thto:
1. Vic xây dii'ng, ban hành Quy chê lam viêc cña UBND xã, nhiêm kS'
2016-2021:
- Vic ap diing Quy& djnh s 77/2006/QD-TTg, ngày 13 tháng 04 näm 2006
cüa ThU tu'o'ng ChInh phU ban hành quy chê lam vic rnu cUa UBND xa, phuông,
thj trân dê xay di.ing Quy chê lam vic.
- Vic ban hành Quy ch lam vic.
- Ban hành bao nhiêu vAn bàn chi dao, diu hành.
2. V t chfrc trin khai, thi'c hin Lut tip cOng dan và giãi quyt don
thu khiêu ni tO cáo cUa cOng dan; cOng tác chU'ng th'c, dAng k va quãn l
ho tich:
- Ban hành bao nhiêu vAn bAn chi do, diu hAnh; k hoch thpc hin.
- Cong tác tuyên truyn, ph bi&i giáo diic pháp luat cAc vAn bàn 1ut lien
quail:
+ Các hoat dng, hinh tllc tuyên truyn, ph bin giAo diic phAp 1u.t.
+ Nêu ci th s dot thrc hin tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp lu.t vA
so ngu'O'i, thAnh phân, dôi tu'ç'ng tharn gia.
+ Hiu 'quA sau tuyên truyn, ph bin giAo dic pháp lut tác dng dn ngu'à'i
dan nhu' the nAo?
II. Cong tác t chfrc thi'c hin:
1. Kt qua thii'c hin quy ch lam vic cüa UBND xA:
1.1. Trách nhim, phm vi giAi quyt cOng vic:
- TrAch nhi1ll, phtnl vi giAi quyt cOng vic cUa UBND xA.
- Trách nhim, phrn vi giAi quyt cong vic cUa các thành viên UBND xA.
- TrAch nhim, phim vi giAi quy8t cOng viec cUa cOng chtrc cp x.
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- Trách nhin-i, pham vi giài quyt cong vic ciia can b không chuyên trách
cp x và TmOiig thôn.
1.2. Quan h cong tác clia UBND xä:
- Quan h vâi UBND huyn Va co' quan chuyên mon cap huyn.
- Quan he vó'i Dãng üy, HDND, Mt trn T quc Va CáC doàn th nhân dan
cap x.
- Quan h giU'a UBND xã vi Tru'óng thôn.
1.3. Ch dO hOi hçp, giãi quyt cOng vic:
- Ch d hOi hçp, lam vic cüa UBND xa.
- Giài quyêt CáC cong vic cüa UBND xä.
- Tip cong dan, giãi quyet khiêu ni, tO cáo ciXa Cong dan.
- Phi hcp giüa UBND vói Thanh tra nhân dan ó' cap xä.
- Thông tin tuyên truyn và báo cáo.
1.4. Quãn I và ban hành van bàn cüa UBND xä:
- Quãn 1 van bàn.
- Soan thào va thông qua van bàn cüa UBND x.
- Thm quyn k van bàn.
- Kim tra tlnh hlnh thu'c hiên van bàn.
2. Kt qua cOng tác tip cong dan Va giãi quyt do'n thu' khiu ni, t cáo
cüa cong dan nàm 2018:
2.1. COng tác tip cOng dan:
SO lu'Qt tiêp cong dânlsO vii vic (Thu'&ngxuyen, dinh kj, dtxu&).
2.2. COng tác tip nhn, phãn 1°ai và xfr I don thu' khiu ni, t cáo:
- Nêu cci th s lu'9'ng don khiu nai, M cáo tip nh.n i'sô' don tiê'p nhn trong
Jcj', don chu'a du'Q'c xz' l.j Jc trzthc chuyên sang).
- Phân loai doTi ('Theo loai don: khilu ni, tó cáo, kié'n nghi, phánánh. Theo
n5i dung: ftnh vuv hành chInh; tu' pháp,' chInh tr/, van hoá, xã hôi, to cáo tham
nhifrzg. Theo .tháin quyën: don thuc thám quyên, do'n khOng thuc thám quyên.
Theo trinh t giái quyêt: chu'a du'Q'c giái quyêt; dd du'o'c giái cjuy&t tan dáu; j
du'ç'c giái quyêt nhz'êu tan,).
- Kt qua xi 1 do'n thu khiu nai, t cáo nhân duoc:
don chuyn dIn co'
quaii CO thãin quyên; sO tuvng van ban dOn doc vz?c giOi quyét;
so don trà lai và
hwO'ng dan cOng d&n den co' quan cO thám quyên; so don thuóc ththn quyên; so don
khOng ra dia chi, khOng 1g5 ten, do'n mQo danh, nc danh.....
2.3. Kt qua giãi quyêt don khiu nai, t cáo thuQc thm quyn:
2.3.1. Giãi quyt do'n khiu nai thuQc thm quyn:
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- Tong s& dan khiu nai, vii vic thuc thm quyên, s vii vic d giãiquyêt
dat bao nhiêu %? (thông qua giái thIch, thuyêt phic; giái quyêt bang quyêt djnh
hành chInh), so vij vic giái quyêt lan 1,.lân 2 và trên 2 lan.....
- Kêt qua giai quyêt so vu viêc khiêu nai dung, so vu viêc khiêu nai sal, so
vii vic khiêu nai dung n-it phan; tong so tiên, dat ('tài sán) kiên ngh thu hôi ye
cho Nba nu,óc và trá lai cho cong dan; phát hin và kiCn nghj xu 1 vi pham qua
giái quyet khiêu nai '7ciên nghj xz' lj hành chIn/i, /dên nghj chuyen co' quan diêu tra
x t55); viêc chap hành thà'i gian giãi quyêt theo quy dnh.
- Vic thi hành quyt djnh giái quyt khiu nai có hiu hrc pháp lu.t (t8ng so'
quyê't dinh phái tO chz'c thii'c hin; so quyêt d/nh dd thc hin xong).
2.3.2. Giãi quyt don t cáo thuc thâm quyn:
- Tng s6: don t cáo, vii vic thuc thrn quyn, s vi vic dä giâi quyt dt
bao nhiêu %?
- Kêt qua giai quyêt so vu viêc to cao dung, so vu viêc to cao sal, SO vu viêc
to cáo dung mt phân; tOng so tiên, dat, tài san kiên nghj thu hôi ye cho Nhà nuó'c
và trã 'al cho cOng dan; phát hin và kiên ngh xir l' vi pharn qua giái quyêt to cáo
(hành chInh, chuyên co' quan di&u ti-a xz' 1j); vic chap hành thO'i gian giái quyêt
theo quy djnh.
- Vic thi hành quy& djnh xii l th cáo (tdng sO' quylt d.inh phái to' chi'c thuc
hiên; so quyêt d/nh dd thz.cc hiçn xong).
2.3.3. Vic thrc hin kirn tra, xern xét, giái quy& nhttng v1l, vic thn d9ng,
bü'c xic, kéo dài theo thârn quyên nhu' the nào? (nêu ciii the tuing vy viçc giái quyêt).
3. I(t qua th'c hin cong tác chfrng thrc, däng k và quãn I h tjch
11am 2018:
3.1. COng tác chü'ng thçi'c:
- Vic thrc hin quy trinh, thu tçic chung thirc.
- Tang s tru'àng ho'p tip nhn và giãi quyt. Trong do:
± Bao nhiëu tru'àng hcp chüng thirc ban sao tü' bàn chmnh?
± Bao nhiêu truOng hçp chung thçi'c chü k?
± Bao nhiêu trnOng hcip chung thi.rc hcp dng, giao djch?
+ Bao nhiêu truông hçp chu'ng th1rc khác?
- COng tác quàn l, s dyng, lun tr s chü'ng thirc, van bàn chung thirc.
- Vic giài quyt khiu ai, to cáo và xü l vi pharn lien quan dn cOng tác
chung thrc theo thârn quyên.
3.2. COng tác däng k và quãn 1r h tch:
- Vic thirc hin quy trInh, thU tic v dang k' h tjch.
- Tng 's fru'ng hçp tip nhn và giái quy&. Trong do:
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+ Bao nhiu tru'àng h9'p clang k khai sixth?
+ Bao nhiêu truàng hQ'p clang k kt hôn?
+ Bao nhiêu truà'ng hç'p clang k giám h?
± Bao nhiêu tru'àng hç'p clang k cha, rn ithn con?
+ Baa nhiêu tru'O'ng h9p thay cli, cái chInh h tjch, xác dnh lai dan tc, b
sung thông tin h tch?
+ Baa nhiêu tru'ô'ng h?p. clang k' khai ti.r?
- Cong tác quán 1, sir diing S h tjch, biu mu h tjch và lu'u trti' S h
tjch, hè so' clang k h tjch.
quyên.

Vic giãi quyt khiu nai, t6 cáo và xü 1 vi phtm v h tjch thea thni

3.3. COng tác thu, nQp, quãn 1', sü' di.ing I phi chü'ng thii'c, h tjch.
Ill. NhU'ng tn tti, hn ch và nguyen nhan:
1. Nhu'ng tn ti, hn ch:
1.1. V xay dirng, thi'c hin quy ch lam vic cüa UBND xa, nhim k'
2016-2021.
1;2. V th chi'c trin khai, thii'c hin Lut tip cOng dan và giãi quyt clo'n
thu khiêu nai, tO cáo.
1.3. V tInh hinh thirc hin cOng tác ching th1rc, clang k và quãn l h tich.
2. Nguyen nhân:
3. Bin pháp khc phic nhU'ng tn tii, htn ch.
IV. Kin ngh, d xut:
1. D6i vó'i UBND tinh (nlu co).
2. Ei vó'i UBND huyn (nê'u có).
Trên clay là D cuo'ng báo cáo nhüng ni dung chfnh trong qua trinh giám
sat thixc tê, Doàn giám sat cO the yêu câu UBND xa báo cáo them mt s ni dung
khác có lien quan cle phic vi cho ni dung giám sat.!.
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