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BÁO CÁO
Ket quả thực hiện kết luận giám sát của 

Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND huvện 
trước kỳ họp thứ trước kỳ họp thứ 4

Thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, 
Thường trực HĐND huyện đã ban hành 03 kế hoạch (01 kế hoạch giám sát 
chuyên đề của HĐND huyện; 02 kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND 
huyện liên quan đến hoạt động lĩnh vực thương mại trên địa bàn huyện; hoạt 
động HĐND cấp xã và giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2017 -  2020) đã tổ chức khảo sát 04 cuộc tại xã Ô Lâm, Núi Tô, thị trấn Cô Tô, 
thị trấn Tri Tôn, 04 cuộc giám sát tại Phòng Dân tộc, Phòng Kinh tế - hạ tầng và 
HĐND xã 0  Lâm, Lạc Quới trước kỳ họp thứ 4. Sau các đợt giám sát đã ban 
hành 03 báo cáo kết quả giám sát với tống số 29 kiến nghị đối với 13 đơn vị.

I. NHẬN XÉT CHUNG:
Thường trực LIĐND huyện ghi nhận kết quả đạt được; những khó khăn tồn 

tại, hạn chế của địa phương, cơ quan, đon vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát trước kỳ họp thứ 4 của 
các đơn vị gửi về Thường trực HĐND huyện cơ bản đạt theo yêu cầu.

II. KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Qua xem xét các báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát trước kỳ họp 

thứ 4 của các đơn vị được khảo sát, giám sát. Với tổng số 29 kiến nghị đối vói 
13 đon vị liên quan đến các nội dung: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc và 
thực hiện các chính sách phát triến kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
sô và miên núi giai đoạn 2017 -  2020; Lĩnh vực hoạt động thương mại trên địa 
bàn và Iiưóng dẫn thực hiện các hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban 
HĐND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ luật định. Đến nay, với tinh thần trách 
nhiệm ƯBND huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện đu’Ọ'c 26/29 ý kiến kết 
luận của Đoàn giám sát đạt tỷ lệ 89,7% (03 ý kiến kết luận của Đoàn, các đo'n vị 
khó thực hiện, liên quan đến việc sắp xếp chợ tại thị trấn; Nguồn vốn, khi nhập 
Tabmit có sự chênh lệch do làm tròn số, hiện sỏ' Tài chính đang điều chỉnh; 
Trung ương chưa có văn bản quy định, định mức thực hiện Dự án 1 trong thực 
hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi).
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III. KIẾN NGHỊ:
Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

ngành chuyên môn tăng cường công tác tham mưu, thực hiện tốt các chính sách 
phát triến kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 
bàn huyện; Hướng dẫn việc sử dụng công chức tại các địa phương, đơn vị; 
hướng dẫn UBND cấp xã bố trí công chức phụ trách công tác HĐND; Tăng 
cường hỗ trọ' hướng dẫn tổ chức, sắp xếp, bố trí lại các điểm kinh doanh tại chợ 
truyền thống thị trấn Tri Tôn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát chuyên đề của 
HĐND, Thường trực HĐND huyện giám sát trước kỳ họp thứ 4./.

Nơi nhận:
-  Thường ừực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND -  UBND huyện;
-Lưu: VT, DUH.
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