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BÁO CÁO
Thẩm  tra  kết quả trả  lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ  4 HĐND huyện khóa XII, nhiẹm kỳ 2021 2026

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

Đê chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa 
XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026. Trên cơ sở Báo cáo sổ 274/BC-ƯBND ngày 03 
tháng 11 năm 2022 của UBND huyện về Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026, cùng ý kiến thảo luận của các thành viên, Ban Pháp chế HĐND 
huyện trình Hội đồng nhân dân huyện như sau:

1. Kết quả giải quyết ý kiến của cử tri

Qua báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 
2026 của UBND huyện, có 01 ý kiến, kiến nghị liên quan các lĩnh vực do Ban 
Pháp chế HĐND huyện phụ trách (về lĩnh vực Quản lý Nhà nước: “Đề nghị 
huyện, tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất khu vực hành chính 
UBND xã (khu hành chính cũ) vụ việc đã kéo dài nhiều năm để tạo cảnh quan 
xanh -  sạch -  đẹp và tạo sân chơi văn hóa -  văn nghệ phục vụ bà con nhân dân 
khi Tà Đảnh là xã Nông thôn mới nâng cao”.

Vụ việc đã được ƯBND huyện đề xuất 02 phương án giải quyết trình 
UBND tỉnh (theo báo cáo số 121/BC-UBNĐ ngày 30/6/2020 về việc giải quyết 
khiếu nại của bà Trần Thị Hạnh đến URND tỉnh).

2. Nhận xét đánh giá

Ban Pháp chế tán thành báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của 
UBND huyện. Qua đánh giá, UBND huyện trả lời xong ý kiến, kiến nghị của cử 
tri. (Tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc).

3. Kiến nghị

Đề nghị UBND huyện tiếp tục tiếp tục liên hệ tỉnh để ƯBND tỉnh sớm 
cho chủ trương giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả trả lời các ý
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kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 
2021 -  2026 của UBND huyện, kính trình Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:
-  Ban Pliáp chế HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.
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