
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH 

V/v thực hiện Kết luận của 

Thường trực HĐND huyện 

tại cuộc họp Liên tịch 

 ngày 14/11/2022 

                 Kon Rẫy, ngày        tháng       năm    

 
 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 15/11/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

tại cuộc họp liên tịch thống nhất ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp 

thứ 5 HĐND huyện và hội ý Thường trực HĐND huyện vào ngày 14/11/2022, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, khẩn trương phối hợp với 

UBND xã Đăk Tờ Re và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định thực tế, tham 

mưu UBND huyện có văn bản (trước ngày 18/11/2022) về việc đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri(1). 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên 

truyền, thông tin và có văn bản trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị tại các cuộc 

tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi Kỳ họp HĐND huyện(2) để cử tri biết, nắm bắt, 

tránh tình trạng ý kiến nhiều lần, trùng lặp nội dung kiến nghị.  

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các 

hồ sơ trình tại kỳ họp; chủ động phối hợp với các Ban HĐND huyện chuẩn bị 

nội dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện đảm bảo chất lượng và tiến độ thời 

gian quy định. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tiếp tục rà 

soát, tham mưu UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện đăng ký bổ sung 

các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện (nếu có).  

4. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu gửi hồ 

sơ chậm, chất lượng không đảm bảo hoặc có nội dung đảm bảo điều kiện để 

                                                 
(1) Cử tri trên địa bàn xã Đăk Tờ Re kiến nghị: Tại vị trí Thôn Đak Ơ Ng lăng, tuyến Quốc lộ 24, thuộc 

dòng chảy suối Đăk Tơ Bor, đối diện trường Tiểu học Kim Đồng do cơn bão số 4 trong năm 2022 xảy ra làm sạt 

lở mép đường Quốc lộ 24 (diện tích bị sạt lở 5,5 x3,0 m). Vị trí sạt lở nằm trong quy hoạch hành lang an toàn 

giao thông. Kính đề nghị Sở GTVT, Hạt quản lý đường bộ phối hợp với UBND xã Đăk Tờ Re tiến hành kiểm tra 

có phương án khắc phục, sửa chữa. 
(2) Riêng đối với kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện các đơn 

vị báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) và Ban pháp chế HĐND huyện trước ngày 

23/11/2022 để nắm bắt. 
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trình HĐND huyện, nhưng không kịp thời tham mưu UBND huyện trình 

Thường trực HĐND huyện đăng ký, bổ sung theo quy định. 

5. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, theo dõi và đôn đốc 

các đơn vị, địa phương thực hiện; kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, chấn 

chỉnh đối với các trường hợp có nội dung trình chậm trễ, chưa đảm bảo chất 

lượng, làm ảnh hưởng đến nội dung trình kỳ họp HĐND của UBND huyện. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./ 

Nơi nhận:  
- Như trên (th/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c) ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP và các CV ; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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