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BÁO CÁO
Ket quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Công văn số 36/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 
Thường trực Hội đông nhân dân huyện về việc phân công các Ban Hội đồng 
nhân dân huyện (HĐND) thâm tra các văn bản trình kỳ họp cuối năm 2022 Hội 
đồng nhân dân huyện.

Qua xem xét báo cáo số 274/BC-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của 
Uy ban nhân dân huyện vê Kêt quả giải quyêt các ý kiên, kiên nghị của cử tri 
trước kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện, kết quả khảo sát thực tế 
cùng ý kiên thảo luận của các thành viên. Ban Kinh tế -  Xã hội trình Hội đồng 
nhân dân huyện có ý kiến như sau:

ĩ. Đánh giá kết quả gỉải quyết ý kiến, kiến nghi của cử tri
Qua theo dõi kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân của ủ y  ban nhân dân huyện với tổng số có 
39 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực do Ban kinh tế - xã hội phụ trách, kết quả 
thực hiện như sau:

ỉ .  Lĩnh vực kinh tế:

Lĩnh vực nông nghiệp có 04 ý kiến đang triển khai thực hiện.
Lĩnh vực giao thông, thương mai, dịch vụ có 20 ý kiến. Trong đó 06 ý 

kiến thực hiện hoàn thành, 13 ý kiến đang triển khai thực hiện, 01 ý kiến ghi 
nhận.

Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường có 10 ý kiến. Trong đó 02 V 
kiến đã thực hiện xong, 08 ý kiến đang triển khai thực hiện.

Lĩnh vực điện nước có 02 ý kiến đang triển khai thực hiện.

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội
Lĩnh vực giáo dục có 01 ý kiến đã thực hiện xong.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch có 01 ý kiến đã thực hiện xong.

Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có 01 ý kiến đang triển khai thực hiện.

3. Nhận xét đánh giá:
Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản tán thành Báo cáo kết quả giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân 
huyện. Qua đánh giá có 11/39 ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - 
văn hóa - xã hội đã được các ngành tham mưu kịp thời cho ủ y  ban nhân dàn
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huyện giải quyết dứt điểm, đạt tỷ lệ 28,20%; Có 27/39 ý kiến hiện đang triển 
khai thực hiện chiếm tỷ lệ 69,23%; Có 01/39 ý kiến ghi nhận chiếm tỷ lệ 2,75%.

Vói các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết các ý kiến kiến 
nghị thuộc thẩm quyền của ưỷ ban nhân dân huyện đang được triên khai thực 
hiện và thực hiện hoàn thành đạt tỷ lệ cao chiếm 97,43% trên tổng số ý kiến, 
kiến nghị của cử tri. Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá cao sự nô lực trong công tác 
chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, sự tích cực tham mưu và tinh 
thần trách nhiệm của các ngành trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri góp phần rất lớn trong phát triển kinh tể xã hội của huyện nhà.

II. Kiến nghị ủy ban nhân dân huyện
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm tăng cường vai trò tham mưu của các 

ngành trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, cũng như làm tốt hon nữa 
trong thực hiện lời hứa của mình trước cử tri.

Đối với 27 ý kiến đang được triển khai thực hiện và 01 ý kiến ghi nhận. 
Đe nghị Uy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành đấy nhanh tiến độ 
thực hiện, tranh thủ nguồn vốn của cấp trên đề ghi danh mục công trình thực 
hiện cho những năm tiếp theo và thông tin cho cử tri nắm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra Báo cáo kết quả 
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng 
nhân dân huyện, trình Hội đồng nhân dân xem xét và cho ý kiến./.

Nơi nhận:
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- TT. HU, HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.


