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BAO CÁO 
Kêt qua giám sat vic giái quyt kin righj cüa cfr tn 

trong dqt tip xüc cfr tn sau k hQp thu 7, HBND huyn khóa XII 

Thuing trrc HDND huyn báo cáo HDNIJ huyn kêt qua giám sat vic 
giái quyêt kiên nghj cüa cà tn trong dit tiêp x(ic cir tn sau k' h9p thu 7, 
HDND huyn khóa XII, nhu sau: 

I. TINH HINH vA NQI DUNG MEN NGH! CUA CU TRI 
Thirc hin nhim vi tip xüc cu tn theo 1ut djnh, sau k' h9p thu 7, 

HDND huyn khóa XII, các To dai  biêu HDND, dai  biêu HDND huyn dã 
tiên hành thu thp kiên ci:r tn a các dja phucmg. Ngay sau khi nhn ducic báo 
cáo cüa các dja phucmg, Thuang trçrc I-IDND huyii dã chi dao  tong hcip thc 
kiên, kiên nghj cüa cü tn dê chuyên den co quan có thâm quyên giái quyêt, trá 
lai. Ni dung cir tn kiên ngh ye hâu hêt các lirih vrc di song kinh té - an 
sinh xã hi, trong do tp trung chü yêu vào các van dé nhu: Dâu tu xây drng 
các cong trInh din, giao thOng, kè chông sat  1&, nuóc sach,  tnrang h9c, van 
boa - the thao; sra chüa, nâng cap các cOng trith thüy lçii phiic vi san xuât 
nông nghip; süa chüa, nâng cap, dâu tu các tuyên giao thông trên da bàn 
huyn; tInh trng gay ô nhiêm môi truang càa các co sâ san xuât... 

II. KET QUA TIEP THU, GIAI QUYET, TRA L(I MEN NGH 
CUA ciY Tifi CUA CAC C QUAN cO THAM QUYEN 

Nhn dugc Báo cáo s 407/BC-UBND ngày 16/11/2022 cüa UBND 
huyn ye trá lai các kiên, kiên nghj cüa cü tn phân ánh sau k' h9p thu 7, 
Thumg trirc HDND huyn dã phân Cong các Ban cüa HDND huyn thâm tra 
báo cáo nêu trên. Trong 72 kiên nghj cüa cur ri, so kiên ngh thuc thâm 
quyên giái quyêt cüa UBND huyn dã duçc IJBND huyn nghiên c1ru, giái 
quyêt, trâ lôi; sO kiên nghj thuc thâm quyên giãi quyêt cüa các cci quan cap 
trên, UBND huyn có van bàn dé nghj và có int sO kiên nghj dã dugc giái 
quyêt, trâ lai, ket qua ciii the nhu sau: 

1. Kt qua tip thu, giãi quyêt, trã 1ô'i cila UBND huyn: 
Co 55 kin nghj thuOc  th.m quyn giái quyt cüa UBND huyn du dã 

duqc trá Ryi, trong do phân ion các kiên nghj dä thrqc giãi quyet, so kiên nghj 
chua giái quyêt dirt diem thi UBND huyn dà giao trách nhim cii the cho các 
ngành chuc nãng vã các da phuong tiêp tiic gi.i quyêt hoc tham mu'u, dê 
xuât huOng giái quyêt dê UBND huyn chi dao  t1rc hin. 



2. Các kin nghj thuc thim quyn giãi quyêt cüa các cr quan cap 
trên: 

Co 17 kin nghj thuc thm quyn giài quyét ctia các ci quan cap trén, 
UBND huyn dã có van bàn dê nghi dã duçc các Ca quan cap trén giâi quyêt, 
trà l?yi. 

Ill. TON TA!, HAN CHE 
Nhmn chung phn lan các kin nghj cüa cCr tn trong dçt tip xüc cir tn 

sau k' h9p thir 7 dêu dã duçic các ca quan có thâm quyên tiêp thu, giái quyêt, 
trã Rn rô rang. Tuy nhiên, van con mt so ni dung trà 1i chua dáp üng dugc 
nguyen v9ng cüa cü tn, nhât là bin pháp khäc phiic tInh trng ô nhiêm môi 
truang, nhât là mUi hôi tr các co s& chàn nuôi, tü vic san xuât cüa các Cong 
ty TNHH Dai HOa, Cong ty TNHI-1 ché biên thüy hái san Hài Thành Công; 

IV. KIEN NGHJ 

Dé tip tic nâng cao chit luqng, hiu qua giãi quyt kin nghj cüa ci:r 
tn, dáp irng sir mong dcci cüa cir tn và nhân dan toàn huyn, Thu&ng trrc 
HDND huyn dê nghj: 

1. Dôi vó'i các Ban cüa HDND huyn, To Bi biêu, di biêu HDND 
huyn 

- Các To di biu HDND, dai  biu HDND huyn cn nâng cao vai trô, 
trách nhim trong vic to chirc và tiêp nhn kiên, kiên nghj cUa Cu tn; rà 
soát, kiêm tra thrc tê các van dê cü tn phân ánh dé phôi hcip vâi Ban Thuông 
truc UBMTTQVN các xã, thj trân tOng hçip day dü, chInh xác các kiên nghj 
phàn ánh ye nhQng van dê büc xic, nOi cm, nhfrng nguyen vng chinh dáng 
cüa cü tn; dông thai tang cuang giám sat vic giãi quyêt kiên nghj cüa th tn. 

- Các Ban cüa HDND huyn tang cuang khào sat, giám sat các van dé 
có lien quan den kiên nghj cüa cir tn, các ni dung giâi quyêt, trà lai, nhât là 
các hen nghj chua duçc giãi quyêt düt diem thuc linh vrc Ban ph trách dê 
kp thai xem xét, de xuât, kiên nghj nhäm giái quyét tot các kiên nghj cUa cr 
tn. 

2. Dôi vOi EJBND huyn, các co quan chuyên mon thuc UBND 
huyn 

- UBNID huyn, các co quan chuyên mon thuc UBND huyn phâi xem 
vic giài quyêt kien nghj cña ci.'r tn là nhirn v tr9ng tam cüa cci quail, dan vi; 
trong do can tp trung, có giâi pháp khá thi dê giãi quyêt nhUng van dé thuc thâm 
quyên ma cir tn dã phàn ãnh nhiêu lan, mang tInh birc xi1c. 

- Tang cuang quân 1, chi do các ngà.mh churc näng cüa huyn và 
UBN]J các xã, th trân can có kê hoach kiêm tra thithng xuyen, cht chë, kjp 
thai, nht là kiêm tra tai  các ca sä san xuât gay ó nhim môi truang ma cü tn 
phàn ánh nhieu lan, mang tInh büc xuc. 

- D& vai càc kin nghi. cüa cu tn chua ducce giãi quyt dirt dim thuc 
thm quyn giâi quyet cüa UBND huyn, UBND huyn tiep tyc chi do, giái 
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quyt và báo cáo kt qua giâi quy& v Thumg trVc HDND huyn theo döi và 
trà Ri cho c1r tn ducic bit. 

3. Di vó'i Uy ban Mt trn To quc Vit Nam huyn vã các xã, thi 
trân 

- Ban Thumg trirc UBMTTQVN huyn phôi hcip chat chê vi Thing 
trrc HDND huyn trong hoat dng giám sat vic giäi quyêt kiên nghj cüa Cu 

tn. 

- Ban Thung tr1rc UBMTTQ\TN các xâ, thj trn nâng cao hiu qua 
phôi hqp vOi To dai  biêu HDND huyn thirc hin tot vic to chüc dê dai  biêu 
HDND huyn tiêp xi'lc cü tn; tOng hçip day dU, chInh xác các kiên nghj cüa cir 
tn giri ye Thu&ng trrc HDND huyn theo dung thi gian quy djnh, dôi vói 
các kiên nghj cüa c1r tn thuc thâm quyên giãi quyêt cüa cap xã thI chuyên 
ngay cho Thi.thng trrc HDNID xä, thj trail dê giao cho các cci quan có lien 
quan cüa dja phuang giãi quyêt, trá li. Dông thôi, dê nghj cir tn tiêp tiic theo 
dOi, giám sat vic giái quyêt, kp thii phán áah vi }-IDND huyn, các cci 
quan cüa HDND huyn dê yêu câu các cci quan có thâm quyên tiêp thu khac 
phçic các ton tai, han chê, nâng cao chat hrqng, hiu qua boat dng dé dáp üng 
tOt han yêu câu, nguyen vQng cüa cir tn. 

Trên day là Báo cáo k& qua giám sat vic giài quyêt kin nghj cüa cr 
tn trong dçxt tiêp xüc cCr tn sau k' h9p thir 7, HDND huyn khóa XII, Thuông 
trirc HDND huyn trân tr9ng kInh trmnh Hi dông nhân dan huyn./. 

Nol nhân: 
- Di biêu HDND huyn; 
- TT IIDND,UBND, UBMTTQVN huyn; 
- CPVP; 
- Lmi: VT, CVHD. 
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