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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban Kinh tế - xã hội trước kỳ hop 

thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trên cơ sở Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022, Báo cáo 
số 16/BC-HĐND và Báo cáo số 17/BC-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 
Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về báo cáo kết quả giám sát trước kỳ họp thứ 
giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua xem xét các Báo cáo số 189/BC-TCKH ngày 07 tháng 11 năm 2022 
của phòng Tài chính -  Kế hoạch huyện Tri Tôn; Báo cáo số 976/BC-PGDĐT 
ngày 14 tháng 11 năm 2022 của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tri Tôn; Báo 
cáo số 4277/BC-CNTT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng đăng ký đất 
đai chi nhánh Tri Tôn; Báo cáo số 117/BC-BQLDA ngày 04 tháng 11 năm 2022; 
Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thị 
trân Cô Tô về thực hiện ý kiến kết luận sau đợt giám sát trước kỳ họp giữa năm 
2022 của Hội đồng nhân dân huyện liên quan đến nội dung giám sát.

I. Nhâu xét chung
Tại Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 và Báo cáo số 

16/BC-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện 
về báo cáo kết quả giám sát trước kỳ họp thứ 4. Qua giám sát, Đoàn đã kiến nghị 
đến phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tri Tôn với tống số 07 kiến nghị liên quan 
đến các điều kiện đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy -  học trực tiếp, dự toán chi 
ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo và đào tạo; 02 kiến nghị đến phòng Tài 
chính -  Ke hoạch.

Với tinh thần trách nhiệm, phòng Giáo dục và đào tạo đã quan tâm thực 
hiện và chỉ đạo các trường tích cực khắc phục tốt các kiến nghị mà Đoàn giám sát 
đã nêu, đến nay đã triến khai thực hiện và thực hiện hoàn thành 07/07 kiến nghị 
đạt tỷ lệ 100%; Việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát giúp phòng Giáo 
dục và đào tạo huyện kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các thiếu sót trong quá 
trình thực hiện. Đối với 02 kiến nghị đến phòng Tài chính -  Ke hoạch đã triển 
khai thực hiện và thực hiện hoàn thành 02/02 kiến nghị đạt tỷ lệ 100%.

Tại Báo cáo số 17/BC-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ban Kinh tế 
- xã hội HĐND huyện về báo cáo kết quả giám sát trước kỳ họp thứ 4. Qua giám 
sát, Đoàn đã kiến nghị đến Uỷ ban nhân dân thị trấn Cô Tô, Văn phòng đăng ký 
đất đai chi nhánh Tri Tôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tri Tôn 
với tống số 06 ý kiến (01 ý kiến đối với cấp tỉnh) liên quan đến việc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri: Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thừa
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trong dự án tuyến dân cư Kênh 15 để hoàn trả giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho người dân.

Với tinh thần trách nhiệm, ủy  ban nhân dân thị trấn Cô Tô đã quan tâm 
thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực khắc phục tốt các kiến 
nghị mà Đoàn giám sát đã nêu, đến nay đã triển khai thực hiện và phối hợp thực 
hiện với các ngành chức năng trong việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám 
sát. Việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát giúp ủy ban nhân dân thị 
trấn Cô Tô kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các thiếu sót trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đổi với 01 kiến nghị đến Văn phòng 
đăng ký đất đai đang triển khai thực hiện. Đối với 01 kiến nghị đến Ban quản lý 
dự án đầu tư xây dựng khu vực Tri Tôn đã cung cấp hồ sơ, cơ sở pháp lý liên 
quan đến phòng Tài nguyên môi trường. Trong thời gian tiếp tục phối hợp thực 
hiện hoàn chình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đủ 
điều kiện.

II. Kết quả thực hiện kết luận giám sát
Trên cơ sở các báo cáo thực hiện kết luận sau giám sát phòng Giáo dục và 

đào tạo, phòng Tài chính -  kế hoạch, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tri 
Tôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tri Tôn, Uỷ ban nhân dân thị 
trấn Cô Tô qua theo dõi Ban kinh tế - xã hội ghi nhận tiến độ thực hiện như sau:

- Đối với 03 kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến các điều kiện đảm 
bảo an toàn toàn khi tố chức dạy -  học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Phòng 
Giáo dục và đào tạo huyện với chức năng nhiệm vụ của mình đến nay đơn vị đã 
triển khai thực hiện 03/03 nội dung đạt tỷ lệ 100%.

- Đối với 04 kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến thực hiện dự toán 
chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Phòng Giáo dục và đào tạo 
huyện với chức năng nhiệm vụ của mình đến nay đơn vị đã triển khai thực hiện 
04/04 nội dung đạt tỷ lệ 100%.

- Đối với 02 kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến thực hiện dự toán 
chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Phòng Tài chính -  Ke hoạch đã 
tham mưu và triển khai thực hiện 02/02 nội dung đạt tỷ lệ 100%.

- Đối với 03 kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến việc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri về chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 
thừa trong dự án tuyến dân cư Kênh 15 để hoàn trả giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho người dân. úy ban nhân dân thị trấn Cô Tô đã nỗ lực phối họp các 
ngành chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Đối với 01 kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến việc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri về chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 
thừa trong dự án tuyến dân cư Kênh 15 để hoàn trả giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho người dân. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tri Tôn đã nỗ lực 
tham mưu ủy ban nhân dân huyện và phối họp các ngành liên quan trong việc 
giải quyết kiến nghị của Đoàn giám sát.
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- Đối với 01 kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến việc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri về chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 
thừa trong dự án tuyến dân cư Kênh 15 để hoàn trả giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đât cho người dân. Ban quản lý dự án đâu tư xây dựng khu vực Tri Tôn đã 
cung cấp hồ sơ, cợ sở pháp lý liên quan đến phòng Tài nguyên môi trường. Trong 
thời gian tới Ban-QLDA ĐTXDKV tiếp tục phối hợp thực hiện hoàn chình thủ 
tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đủ điều kiện.

Việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát góp phần giúp cho các 
ngành, Uy ban nhân dân xã, thị trấn nắm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của đơn vị, qua 
đó làm tốt hơn nữa công tác quản lý, điều hành góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương.

Với kết quả nêu trên, Ban Kinh tế - xã hội đánh giá cao vai trò trách nhiệm 
của các ngành, Uy ban nhân dân xã, thị trấn trong công tác điều hành chỉ đạo 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Tinh thần 
trách nhiệm, no lực thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đơn vị, ngành đã 
đóng góp vào thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân 
dân huyện giao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát của Ban kinh tế - xã 
hội trước kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 
2021-2026./.
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Nơi nhận:
-  Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Ban KT-NSHĐND tỉnh;
- TT.HỤ, HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP.HĐND -  UBND huyện;
- Phòng Giáo dục và đào tạo;
- BQLDA ĐTXD khu vực;
- VP ĐKĐĐ CNTT
- UBND thị trấn Cô Tô;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TÉ - XÃ HỘI


