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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri  

trước và sau Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Khóa XII  

 

 Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII1, Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và các đơn vị 

liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 27/4/2022 của 

UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ 

họp thứ hai HĐND tỉnh Khóa XII (viết tắt là Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời 

kiến nghị của cử tri), Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:  

I. GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

1. Kết quả đạt được 

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy UBND tỉnh đã tiếp thu, trả lời và 

giải quyết cơ bản đầy đủ đối với những nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 

quyền theo quy định.   

Trước và sau Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Khóa XII có 124 nội dung cử tri 

kiến nghị. Trong đó có 18 kiến nghị phải xem xét, giải quyết2 (chiếm 14,5%); 106 

ý kiến thuộc loại thông tin, giải thích với cử tri (chiếm 85,5%). Các kiến nghị đã 

được UBND tỉnh báo cáo, thông tin, trả lời cơ bản đầy đủ; nội dung giải quyết, 

trả lời kiến nghị của cử tri cơ bản đảm bảo, phù hợp với điều kiện thực tế và khả 

năng cân đối các nguồn lực hiện có của địa phương, nhất là về lĩnh vực giao 

thông và đầu tư công. Đối với những nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền của 

tỉnh hoặc cần có sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành 

Trung ương để xem xét, phối hợp giải quyết3, qua đó cho thấy các cấp, các 

ngành, địa phương đã rất quan tâm thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị 

của cử tri. Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã cơ bản đáp ứng 

nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp 

                                                           
1 Thông báo số 24/TB-TTHĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
2 Trong 18 ý kiến, kiến nghị của cử tri phải xem xét, giải quyết có 11 kiến nghị đã được giải quyết xong (câu số: 

45,58,61,62,63,68,73,81,99,107,122); 01 kiến nghị đang giải quyết (câu số 116); 06 kiến nghị sẽ giải quyết (câu số: 

6,16,46,51,67,123). 
3 Câu số: 8,12,52,53,89. 
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phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa 

bàn tỉnh. 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị 

của cử tri như báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. 

2. Về hạn chế, khuyết điểm  

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy có 10 nội dung đã được UBND tỉnh trả lời 

nhiều lần nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị4 chủ yếu về các lĩnh vực: đất đai và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng xây 

dựng các công trình thủy điện, giao thông; nhận khoán, liên kết khai thác cây 

cao su. Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri 

có nội dung chưa sát với tình hình thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng 

chính đáng của cử tri5. 

Đối với những nội dung kiến nghị nhiều lần của cử tri vượt thẩm quyền 

giải quyết của tỉnh hoặc cần có sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở, 

ngành, địa phương chưa có gải pháp quyết liệt tham mưu UBND tỉnh kiến nghị 

với các bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết dứt điểm6. 

Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của 

cử tri có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa thường xuyên; có nội dung đã được xem 

xét, giải quyết nhưng các ngành, địa phương, đại biểu chưa nắm chắc, chưa giải 

thích rõ dẫn đến cử tri thiếu thông tin nên còn kiến nghị7.  

3. Về nguyên nhân 

- Do nguồn lực của tỉnh còn nhiều khó khăn, một số kiến nghị vượt khả 

năng của tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền đầu tư của bộ, ngành Trung ương và phải 

chờ nguồn đầu tư, hỗ trợ từ Trung ương nên chưa thể đáp ứng yêu cầu, nguyện 

vọng của cử tri.  

- Công tác phối hợp của một số sở, ngành với địa phương trong việc tiếp 

thu, giải quyết kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi chưa đồng bộ; chưa làm tốt 

công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri 

ngay tại cơ sở. 

- Tổ đại biểu HĐND và cơ quan chuyên môn của cấp huyện có một số nội 

dung chưa nắm chắc, chưa thông tin, giải thích, trả lời thấu đáo những kiến nghị 
                                                           

4 Từ cấu số 01 đến câu số 10 trong Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh. 
5 Qua khảo sát Ban nhận  thấy có nội dung kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong 

việc tổ chức thông tin, tuyền tuyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (câu số 59). 

  6 Câu số: 8,12,52,53,89. 

  7 Câu số 19,20,21,23,39. 
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của cử tri ngay tại các buổi tiếp xúc cử tri, dẫn đến có những nội dung đã được 

xem xét, giải quyết nhưng cử tri vẫn còn tiếp tục kiến nghị.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân còn có mặt hạn chế, dẫn 

đến việc cử tri còn thiếu thông tin nên thắc mắc, kiến nghị, nhất là về chủ trương 

đầu tư, các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.  

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri  

đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong thời gian tới, 

Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan cần quan tâm 

chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND tỉnh 

- Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất chủ trương, giải 

pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, 

nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân 

sinh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình 

tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo các nội dung trả 

lời, giải quyết phải chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền; tránh trả lời chung 

chung, thiếu căn cứ. 

- Phối hợp tốt và có kiến nghị kịp thời với các cơ quan bộ, ngành Trung 

ương để xem xét, giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị của cử tri vượt 

quá thẩm quyền của tỉnh.  

- Tăng cường chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa 

phương trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung 

giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp 

ứng nguyện vọng của Nhân dân.  

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt 

kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần. 

2. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Đề nghị tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam 

các cấp, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác giải 

quyết kiến nghị của cử tri. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong 

công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp 
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luật và tham gia giải quyết tốt các kiến nghị từ cơ sở. 

3. Đối với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh 

- Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giải thích về chủ trương, 

chính sách, những lợi ích của việc thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn 

tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc thực hiện các dự án 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị 

của cử tri của cơ quan có thẩm quyền. Tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri 

theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị quyết số 25/NQ-TTHĐND ngày 

16/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.  

- Phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc thông tin, tuyên truyền, giải 

thích những vấn đề cử tri kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết 

đúng quy định. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 xem xét./. 

 

  Nơi nhận:                               
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHD.                                                                                                                            

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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