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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương, ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 

Căn cứ kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và 
sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, Thường trực HĐND huyện báo cáo 

HĐND huyện như sau: 

I. NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ 

ĐẠO GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

1. Tình hình chung 

Trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, các Tổ đại biểu HĐND 
huyện đã tiếp xúc cử tri và tổng hợp được 15 ý kiến, kiến nghị gửi về Thường trực 

HĐND huyện. 

Qua nghiên cứu, rà soát, Thường trực HĐND huyện đã chuyển 15 kiến nghị 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện để 
xem xét, giải quyết, trả lời theo luật định.  

2. Nội dung cử tri kiến nghị 

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào 3 nhóm vấn đề sau đây: 

 Tài nguyên và môi trường: 

- Cử tri xã Tân Cảnh: Đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo, khắc phục đối 
với tình trạng rác thải ở bãi rác thôn 1 xã Tân Cảnh đã chảy tràn ra sông, suối gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Cử tri thị trấn Đăk Tô: Đề nghị chính quyền có giải pháp hỗ trợ, hướng 

dẫn Nhân dân thực hiện đo đạc đất đai phục vụ làm hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. 

Chế độ chính sách:  

Cử tri xã Đăk Rơ Nga: Đề nghị huyện hỗ trợ 1 phần kinh phí cho thành 

viên tổ cộng đồng tham gia truy vết F0 sau đó phải thực hiện cách ly tại nhà theo 
quy định; hỗ trợ đồ bảo hộ cho các thành viên Tổ cộng đồng phòng chống dịch 

Covid-19 ở địa phươngvuwclinhx vực 

Giao thông và đô thị:  
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- Cử tri xã Tân Cảnh: Đề nghị UBND huyện cải tạo đường đi qua suối Đăk 
Tu Min, làng Đăk Ri Dốp để tạo điều kiện bà con đi lại sản xuất và vận chuyển 

nông sản; Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng, đầu tư đường mương thoát 
nước tại khu vực thôn 2. 

- Cử tri thị trấn Đăk Tô: Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư làm 

đường đoạn cuối đường Hồ Xuân Hương, đồng thời quan tâm đầu tư lắp đặt thêm 
một số trụ điện chiếu sáng; đầu tư xây dựng thêm trụ điện hạ thế tại tuyến đường 

Mai Hắc Đế; đề nghị chính quyền quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để cộng đồng 
dân cư chi trả tiền điện chiếu sáng; xem xét, đầu tư xây dựng công thoát nước đối 

với tình trạng đường Trường Chinh, đoạn từ bùng binh Pô Kô đến đường nhánh Bê 
tông D3 khối 10 bị võng, nên khi trời mưa lớn, lượng nước từ đường Hùng Vương 

và đường Lê Hữu Trác (phía Bắc đường Trường Chinh) chảy về nhiều tràn vào 
Viễn Thông Đăk Tô - Tu Mơ Rông, tràn vào đến Hội trường khối; cống thoát nước 

đường Hồ Chí Minh (đoạn tại bùng binh Pô Kô) không thoát hết nước đề nghị cơ 
quan chức năng kiểm tra, có hướng xử lý khắc phục; đề nghị cơ quan chức năng 

xem xét, có giải pháp khắc phục triệt để đối với tình trạng lượng nước mưa từ 
mương thoát nước đường Hùng Vương chảy xuống mương thoát nước đường Lý 

Thường Kiệt (đoạn từ miệng cống đến đường Nguyễn Lương Bằng) rất nhiều, thoát 
không kịp chảy tràn ra đường gây mất vệ sinh, an toàn giao thông; xem xét đầu tư 
ngầm hoặc cầu treo đi qua suối Đăk Sing. 

- Cử tri xã Đăk Trăm: Đề nghị UBND huyện kiểm tra, khắc phục, sửa chữa 
đối với tình trạng 2 trụ điện nằm trên Quốc lộ 40B đã bị đổ nghiêng. 

- Cử tri xã Pô Kô: Đề nghị Điện lực Đăk Tô đầu tư nâng cấp đường dây và 
trạm biến áp để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất của Nhân dân trên 

địa bàn thôn. 

Căn cứ kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu HĐND huyện, Thường 

trực HĐND huyện ban hành các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 
và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, gửi đến UBND huyện xem xét, giải 

quyết1.  

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV của UBND huyện và 
các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND 
huyện tổ chức giám sát kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, việc 

chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện, 
UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, thực hiện nghiêm túc. 

Công tác giám sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện thực hiện đảm 
bảo theo quy định của pháp luật. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

1. Về kết quả  

                                                 
1 Báo cáo số 345/BC-HĐND, ngày 30/11/2021 của  Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử 

tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; 

 Báo cáo số 05/BC-TTHĐND, ngày 27/01/2022 của  Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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Qua theo dõi và xem xét báo cáo của UBND huyện, Thường trực HĐND 
huyện nhận thấy: 

- UBND huyện đã triển khai thực hiện ý kiến của HĐND huyện tại Kỳ họp 
thứ 3 Khóa XIV về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, 
xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri theo quy định2. Đối với những 

nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc có sự phối hợp với các cơ 
quan Trung ương để giải quyết, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan 

tham mưu UBND huyện, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để xem xét, giải 
quyết3. 

- Trong 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có 01 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết; 
06 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết; 04 ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết; 03 kiến 

nghị đã trả lời; 01 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết (có Phụ lục I, II, III, IV, V kèm 
theo). Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết, trả lời cơ bản bảo đảm tính pháp lý, tuân 

thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện và 
được đa số cử tri trong huyện thống nhất. 

2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Khuyết điểm, hạn chế 

Công tác thông tin, tuyên truyền đến cử tri về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị 
của cử tri trước và sau Kỳ họp HĐND còn hạn chế. 

Một số tổ đại biểu HĐND chưa chủ động nghiên cứu, theo dõi ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước và sau các Kỳ họp HĐND dẫn đến việc thông tin trực tiếp đến 
cử tri đối với một số nội dung đã được cơ quan chức năng trả lời tại các đợt tiếp 

xúc cử tri còn bị động, lúng túng.  

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời nhưng thời gian triển khai 

thực hiện chưa đảm bảo. 

2.2. Nguyên nhân  

Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phổ biến, thông tin 
rộng rãi đến cử tri về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau mỗi kỳ 

họp, nhất là các ý kiến, kiến nghị không thuộc cử tri địa bàn mình quản lý. 

Hoạt động tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số Tổ đại biểu còn 

hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu của HĐND huyện để báo cáo. Nguyên nhân chủ 
yếu do một số cử tri ý kiến còn chung chung, không trọng tâm, nội dung không rõ 
ràng, nhiều cử tri dùng tiếng địa phương để trao đổi, dẫn đến đại biểu gặp khó khăn 

trong tổng hợp, trả lời.  

                                                 
2 Báo cáo số 576/BC-UBND, ngày 14/12/2021 của UBND huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV. 

Báo cáo số 183/BC-UBND, ngày 27/5/2022 của UBND huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ 

họp thứ 3 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV. 
3 (1) Phối hợp với Cục Quản lý đường bộ III để giải quyết kiến nghị của cử tri thị trấn Đăk Tô về biện pháp khắc 

phục hệ thống rãnh nước đường Hồ Chí Minh (đoạn tại bùng binh Pô Kô) ; (2) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải 

tỉnh xem xét, giải quyết đốivới kiến nghị của cử tri xã Đăk Trăm về xử lý tình trạng bồi lấp cống thoát nước tại Quốc 

lộ 40B đoạn qua thôn tê Pheo. 
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Một số nội dung cử tri quan tâm về chế độ chính sách, đầu tư xây dựng… 
những nội dung này liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, phụ thuộc vào quy trình 

thực hiện, nguồn vốn đầu tư nên chưa thể giải quyết ngay được, khó khăn trong 
việc xác định lộ trình thực hiện. 

III. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND huyện: 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung giải quyết các 

kiến nghị cử tri đã xác định được nguyên nhân, giải pháp thực hiện, đối với ý kiến, 
kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp cần phối hợp giải quyết. 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi và quan tâm đến các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu nhưng phải chờ nguồn lực đầu tư để đưa vào 

kế hoạch đầu tư hàng năm. 

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phổ biến rộng 

rãi trên hệ thống loa phát thanh địa phương những thông tin liên quan đến kết quả 
trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND. 

2. Đối với UBMTTQVN huyện:  

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

trong hoạt động giám sát, trong đó có nội dung giám sát kết quả trả lời ý kiến, kiến 
nghị cử tri trước và sau mỗi Kỳ họp HĐND huyện theo quy định của pháp luật.  

3. Đối với các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND 

huyện: 

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát của việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan chức năng tiếp thu và giải quyết trong 
thời gian tới, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri, đúng quy định của pháp 

luật. 

Tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực mình phụ 

trách, đặc biệt là những nội dung, lĩnh vực được cử tri quan tâm kiến nghị qua 
nhiều Kỳ họp. 

Theo dõi, nghiên cứu và nắm rõ nội dung báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý 
kiến kiến nghị cử tri trước và sau mỗi Kỳ họp HĐND huyện. Tiếp tục nâng cao 

chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, kịp 
thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phân loại, tổng hợp ý kiến kiến nghị 
của cử tri ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ. 

4. Đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc tiếp thu, nghiên cứu, giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến 
nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung tham mưu đề xuất UBND huyện 

cần xem xét tham mưu giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. 
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UBND các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm 
trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. 

Thông tin kịp thời, chính xác đầy đủ đến cử tri về kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, 
kiến nghị. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 
đề nghị giải quyết dứt điểm tránh tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần tại các đợt 

tiếp xúc hoặc kiến nghị lên cấp trên. 

Trên đây là Báo cáo giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV của Thường trực HĐND 
huyện./.  

 

Nơi nhận:                                                     
- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VP, VT, THHĐ.                                      

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Ngô Thị Sâm 
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