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BÁO CÁO 
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri                             

trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI 
 

Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả giám sát việc 
giải quyết kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, 

HĐND huyện khóa XI, như sau: 
I. TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 
Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo luật định, sau kỳ họp thứ 11, 

HĐND huyện khóa XI, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện đã tổ 
chức và tiến hành tiếp xúc cử tri ở các địa phương. Ngay sau khi kết thúc đợt 
tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. 
Nội dung cử tri kiến nghị về hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, 
trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Sửa chữa, nâng cấp các công 
trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; giải quyết cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; tình trạng khai thác cát trái phép, gây sạt lở đất; bố trí 
nghĩa trang nhân dân; tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản 
xuất; đầu tư xây dựng các công trình điện, giao thông, kè chống sạt lở, nước 
sạch, trường học, văn hóa - thể thao. Thực hiện chính sách hỗ trợ người có 
công với cách mạng về nhà ở. Tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Khó 

khăn, vướng mắc trong hoạt động thôn, khu phố sau sáp nhập.    
II. KẾT QUẢ TIẾP THU, GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
Nhận được Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 18/11/2019 của UBND 

huyện về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh sau kỳ họp thứ 11, 

Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra 
và tổ chức phiên họp để xem xét báo cáo nêu trên. Sau khi tiếp thu các ý kiến 
tại phiên họp này, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tiếp tục 
kiểm tra, đề xuất hướng giải quyết đối với một số kiến nghị trả lời chưa rõ, 
hoàn chỉnh lại nội dung trả lời và gửi đến Thường trực HĐND huyện Báo cáo 

số 372/BC-UBND ngày 18/12/2019 về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
để trình kỳ họp. Trong 78 kiến nghị của cử tri, số kiến nghị thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND huyện đã được UBND huyện nghiên cứu, giải quyết, trả 
lời; số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp trên, 

UBND huyện có văn bản đề nghị và có một số kiến nghị đã được giải quyết, 
trả lời, kết quả cụ thể như sau: 
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1. Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời của UBND huyện:  
Có 65 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đều đã 

được trả lời, trong đó phần lớn các kiến nghị đã được giải quyết, số kiến nghị 
chưa giải quyết dứt điểm thì UBND huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho các 
ngành chức năng và các địa phương tiếp tục giải quyết hoặc tham mưu, đề 
xuất hướng giải quyết để UBND huyện chỉ đạo thực hiện.  

2. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp 
trên:  

Có 13 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp trên, 
UBND huyện đã có văn bản đề nghị, có 03 kiến nghị đã được các cơ quan cấp 
trên giải quyết, trả lời.  

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
Nhìn chung phần lớn các kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri 

sau kỳ họp thứ 11 đều đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải 
quyết, trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trả lời chưa đáp 
ứng được nguyện vọng của cử tri, nhất là việc đầu tư kết cấu hạ tầng, do 

huyện chưa tự cân đối thu, chi ngân sách nên phần lớn phụ thuộc vào kế 
hoạch đầu tư của Trung ương, tỉnh, thẩm quyền giải quyết của cấp trên, huyện 
chỉ kiến nghị giải quyết. 

Một số kiến nghị thuộc lĩnh vực tài nguyên - đất đai, môi trường cử tri 
phản ánh nhiều lần, mang tính bức xúc nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, 

còn nhiều vướng mắc, chưa có giải pháp khả thi như: khắc phục tình trạng ô 
nhiễm môi trường, nhất là mùi hôi từ các cơ sở chăn nuôi, từ việc sản xuất 
của các Công ty TNHH Đại Hòa, Công ty TNHH chế biến Cao su Đà Nẵng, 
Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Hải Thành Công; giải quyết cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử 
tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân toàn huyện, Thường trực 
HĐND huyện đề nghị: 

1. Đối với các Ban của HĐND huyện, Tổ Đại biểu, đại biểu HĐND 
huyện 

- Các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện cần nâng cao vai trò, 

trách nhiệm trong việc tổ chức và tiếp xúc cử tri, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị 
của cử tri; rà soát, kiểm tra thực tế các vấn đề cử tri phản ánh để phối hợp với 
Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổng hợp đầy đủ, chính xác 
các kiến nghị phản ánh về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nguyện 
vọng chính đáng của cử tri; đồng thời tăng cường giám sát việc giải quyết 
kiến nghị của cử tri.  

- Các Ban của HĐND huyện tăng cường khảo sát, giám sát các vấn đề 
có liên quan đến kiến nghị của cử tri, các nội dung giải quyết, trả lời, nhất là 
các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm thuộc lĩnh vực Ban phụ trách để 
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kịp thời xem xét, đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết tốt các kiến nghị của cử 
tri. 

2. Đối với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
huyện 

- UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phải xem 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; 
trong đó cần tập trung, có giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm 
quyền mà cử tri đã phản ảnh nhiều lần, mang tính bức xúc. 

- Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ tài 
nguyên, môi trường trên địa bàn huyện; các ngành chức năng của huyện và 
UBND các xã, thị trấn cần có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, kịp 
thời, nhất là kiểm tra tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường mà cử tri 
phản ánh nhiều lần, mang tính bức xúc. Khảo sát địa điểm cụ thể, kiến nghị 
tỉnh đưa vào quy hoạch nghĩa trang đối với nghĩa trang nhân dân của các xã, 

thị trấn. Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lần đầu đối với các trường hợp chưa thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, thông qua việc này để nắm cụ thể 
danh sách các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
ở lần đầu và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, kiểm tra hồ sơ nếu đủ 
điều kiện thì giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp 
chưa đủ điều kiện thì phân nhóm và có giải pháp khả thi để giải quyết hoặc 

kiến nghị giải quyết một cách tích cực nhất.  
- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện khẩn trương việc di dời dân vùng có nguy 

cơ sạt lở ven sông Vu Gia tại khu vực Ấp Bắc, thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong.  

- Đối với các kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, giải 
quyết và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND huyện theo dõi và 

trả lời cho cử tri được biết. 
3. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị 

trấn 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp chặt chẽ với Thường 

trực HĐND huyện trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử 
tri.  

- Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả 
phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt việc tổ chức để đại biểu 
HĐND huyện tiếp xúc cử tri; tổng hợp đầy đủ, chính xác các kiến nghị của cử 
tri gửi về Thường trực HĐND huyện theo đúng thời gian quy định, đối với 
các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì chuyển 
ngay cho Thường trực HĐND xã, thị trấn để giao cho các cơ quan có liên 

quan của địa phương giải quyết, trả lời. Đồng thời, đề nghị cử tri tiếp tục theo 

dõi, giám sát việc giải quyết, kịp thời phản ảnh với HĐND huyện, các cơ 
quan của HĐND huyện để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu khắc 
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phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng 
tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.  

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử 
tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI, Thường 
trực HĐND huyện trân trọng kính trình Hội đồng nhân dân huyện./. 

Nơi nhận: 
- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND,UBND, UBMTTQVN huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
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