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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến
r

ldên nghị củ' tri trước và sau kỳ họp thứ 4

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-HĐND ngày 17/10/2022 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2022. Thường trực HĐND 
huyện báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau 
kỳ họp thứ 4, cụ thể như sau:

I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử 

tri trưó'c và sau kỳ họp thứ 4. Thường trực HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực 
trong công tác điều hành của ƯBND huyện, sự tích cực tham mưu và tinh thần 
trách nhiệm của các ngành trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị cũng như việc thực 
hiện lời hứa vói cử tri. Nhìn chung, công tác tiếp nhận, tiếp thu, trả lời và giải 
quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến của cử tri được thực hiện 
nghiêm túc, đúng quy định, nhiều ý kiến đã được giải quyết thấu đáo góp phần 
củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân.

II. KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Với tổng số 60 ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, đến nay 

UBND huyện đã và đang giải quyết đưọ'c 56/60 ý kiến đạt tỷ lệ 93,3%, các ý kiến 
còn lại phần lớn liên quan đến kinh phí, nguồn vốn thực hiện, đang được xem xét, 
thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

III. KIẾN NGHỊ:

Đe tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp 
ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục phát 
huy những kêt quả đạt đưọ'c, quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát các 
nội dung đã trả lời, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc 
liên quan đến đòi sống và sản xuất của nhân dân, bảo đảm các quyền và lợi ích 
họp pháp của cử tri; chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
đối vói ý kiến ghi nhận khảo sát; Tranh thủ nguồn vốn của cấp trên để ghi danh 
mục công trình thực hiện cho những năm tiếp theo (Đối vói các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri đã trả lòi xong, đề nghị UBND huyện tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Công 
an huyện tăng cưòng xử lý các trưòng họp vi phạm an toàn giao thông; Lắp đặt 
thêm các trụ đèn giao thông ở các điểm dễ xảy ra tai nạn; Tiếp tục đề nghị Cống 
an tỉnh sớm bo sung biên chế Công an chính quy tại các xã, thị trấn; Và thông tin 
kết quả giải quyết đến cử tri được biết).
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Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về giải 
quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4./.

Nơi nhận:
-  Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thưòng trực HĐND cấp xã;
- Lưu: VT, DUH.
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