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BÁO CÁO  

Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  
gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 4. 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã 
tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và 

sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV. Kết quả giám sát như sau: 

I. Tình hình, nội dung kiến nghị của cử tri và công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo 

1. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri 

- Trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV, Thường trực HĐND 
huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử 

tri tại 07 điểm trên địa bàn các xã, thị trấn. Sau các đợt tiếp xúc cử tri đã tổng 
hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời 
sống kinh tế - xã hội, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: 

+ Đất đai (03 ý kiến). 

+ Giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản (02 ý kiến). 

+ Chế độ chính sách (02 ý kiến). 

+ Môi trường (01 ý kiến). 

+ Điện (05 ý kiến). 

+ Các vấn đề khác (01 ý kiến). 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

- Sau khi phân loại, xử lý, Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến 
UBND huyện xem xét trả lời, giải quyết theo luật định.  

- Đối với UBND huyện đã chỉ đạo bằng văn bản(1) và tại các cuộc họp giao 
ban tuần, tháng của UBND huyện; đồng thời trong quá trình giải quyết, UBND 

huyện đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và làm việc với các phòng, ban, đơn 
vị, địa phương. 

- Trên cơ sở Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện, 
Thường trực HĐND huyện đã giao Ban Pháp chế HĐND huyện phối hợp với 

                                                 
(1) Công văn số 188/UBND-TH ngày 24/02/2022 về việc triển khai và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, khóa XV và các kiến nghị còn tồn đọng tại Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 14/10/2021 

của UBND huyện. 
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Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND huyện tiến hành thẩm tra theo đúng 
quy định(2).  

II. Kết quả giám sát 

1. Kết quả 

- Về cơ bản, Thường trực HĐND huyện thống nhất với Báo cáo số 
264/BC-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện về kết quả triển khai, giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện 
Khóa XV; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 09/6/2022 của Ban Pháp chế 

HĐND huyện.  

- Thường trực HĐND huyện thống nhất kết quả giải quyết, như sau: 
UBND huyện đã giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri với 14/14 ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, đạt 100%. Trong đó: Có 04 ý kiến đã giải quyết, chiếm 28,57 %; 
02 ý kiến đang giải quyết, chiếm 14,28 %; 09 ý kiến giải trình, thông tin với cử 

tri, chiếm 64,28 %. 

- Chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của UBND huyện ngày càng 

được nâng lên, sát với thực tiễn và đầy đủ, kịp thời, rõ ràng hơn, được đông đảo 
cử tri đồng tình. 

- Qua xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri đã giúp UBND huyện kịp thời 
phát hiện những nhu cầu bức thiết của Nhân dân ở cơ sở. Từ đó nghiên cứu, tìm 

các giải pháp để giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế 
- xã hội phát triển. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Hạn chế: Đối với nhóm ý kiến, kiến nghị đang trong thời gian giải quyết 
đều thuộc thẩm quyền của UBND huyện còn một số khó khăn, vướng mắc chưa 

có thời hạn giải quyết dứt điểm (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

- Nguyên nhân: Một số phòng, ban, đơn vị được UBND huyện giao nhiệm 

vụ chưa chủ động phối hợp tham mưu các phương án giải quyết để triển khai 
thực hiện.  

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. UBND huyện 

- Đề nghị UBND huyện tiếp thu đề xuất của Ban Pháp chế HĐND huyện tại 
Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 09/6/2022, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan 

chức năng của huyện giải quyết dứt điểm cho người dân và báo cáo kết quả giải 
quyết, chậm nhất tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện. 

- Thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh và chỉ đạo các cơ 
quan chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn sớm giải quyết cho Nhân dân có 

hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan và thuộc thẩm quyền của các 
cấp, ngành khác (nếu có). 

                                                 
(2) Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 09/6/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả 
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV. 
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- Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết, sau khi giải 
quyết xong có báo cáo cụ thể gửi đến Thường trực HĐND và đại biểu HĐND 

huyện để biết, theo dõi, trả lời cử tri theo quy định. 

2. Các Ban của HĐND huyện: Thường xuyên, kịp thời rà soát, theo dõi 

việc thực hiện các kiến nghị đã được giải quyết, đang giải quyết hoặc sẽ giải 
quyết để yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện 

nghiêm túc các nội dung đã cam kết; đồng thời báo cáo, tham mưu Thường trực 
HĐND huyện hướng giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực 

hiện. 

3. Tổ đại biểu HĐND huyện 

- Nâng cao chất lượng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết kiến nghị cử tri và phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên 
truyền, thông tin đến cử tri, Nhân dân nắm rõ tình hình, kết quả giải quyết.  

- Tăng cường giám sát, nắm bắt việc tổ chức thi hành các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND 

huyện trên các lĩnh vực; hàng tháng kịp thời báo cáo về Thường trực HĐND 
huyện tình hình giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri tại nơi Tổ và đại biểu ứng cử.  

- Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, 
thị trấn, trong việc tổng hợp, phân loại, khảo sát, xác minh ý kiến, kiến nghị của 

cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện. 

4. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện: Tiếp tục phối hợp tốt 

với Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện trong thực hiện tiếp xúc cử 
tri và phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri. Đồng thời, phối hợp giám sát 
việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV. Thường 

trực HĐND huyện báo cáo Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV xem xét./. 
 

Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
- Như kính gửi; 
- TT Huyện ủy (B/c); 
- TT HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban của HĐND huyện; 
- Tổ đại biểu HĐND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo VP và các CV; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huỳnh Ngọc Phong 
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Phụ lục 
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP 

THỨ 3 HĐND HUYỆN ĐANG TRONG THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-HĐND ngày      tháng      năm         

của Thường trực HĐND huyện) 

Theo Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện về kết 

quả triển khai, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp 
thứ 3 HĐND huyện Khóa XV, nhóm ý kiến, kiến nghị đang trong thời gian 

giải quyết gồm: 

1. Cử tri thôn Đăk Jri, xã Đăk Tờ Re kiến nghị: 21 hộ dân xung quanh 

khu vực nhà rông Làng Kon Rơ Lang đã sinh sống và sản xuất ổn định, tuy 

nhiên chưa được cấp giấy Chứng nhận QSDĐ do nằm trong diện tích đất quản lý 
của Công ty Cao su Kon Tum. Hiện nay, đã có Quyết định thu hồi đất của 

UBND tỉnh (khoảng hơn 100 ha). Do đó, đề nghị UBND huyện xem xét đo đạc 
cấp giấy Chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân. 

* Tiến độ giải quyết: Sau khi được UBND tỉnh Kon Tum thu hồi đất của 
Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng 

theo quy định, với tổng diện tích 1.081.044,7 m2 (tại Quyết định số 1005/QĐ-
UBND ngày 01/11/2021), UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Tờ Re chủ 

trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai 
huyện rà soát, hướng dẫn hộ dân kê khai và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình 

UBND huyện xem xét cấp GCNQSD đất theo quy định. 

2. Cử tri thôn 2, xã Tân Lập kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư 02 

đoạn đường điện chiếu sáng công lộ cho bà con cử tri: Đoạn dọc Quốc lộ 24 (từ 

cuối nhà ông Đàn thôn 1 cho đến hết cổng chào thôn 3). 

* Tiến độ giải quyết: Nội dung kiến nghị trên, đã được UBND huyện chỉ 

đạo đơn vị, địa phương liên quan thực hiện; qua đó, đơn vị chức năng đã khảo 
sát thực tế và hiện đang lên phương án đề xuất UBND huyện xem xét đầu tư mở 

rộng đoạn tuyến chiếu sáng công lộ vào thời điểm phù hợp. 


		2022-06-17T08:51:03+0700


		2022-06-17T09:50:42+0700




