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Số: 50. /BC-HĐND Tri Tôn, ngày 08 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Thấm tra kết quả trả lòi ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thử 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

Đe chuấn bị cho kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa 
XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026. Trên cơ sở Bảo cáo số 243/BC-UBND ngày 11 
tháng 10 năm 2022 của UBND huyện về Tổng hợp giải trĩnh, trả lời ý kiến, kiến 
nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 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 giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND huyện, có 02 ý kiến, 
kiến nghị liên quan các lĩnh vực do Ban Pháp chế HĐND huyện phụ trách (về 
lĩnh vực An ninh -  Quốc phòng: Đe nghị lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông ở 
một số tuyến đường có đông phương tiện qua lại và xử lý những trường họp 
không chấp hành. Đe nghị bố trí đủ biên chế công an chính quy đối với thị trấn 
Tri Tôn nhằm đảm bảo về an ninh trật tự).

Hiện nay trên địa bàn thị trấn Tri Tôn đã lắp đặt 03 trụ đèn tín hiệu giao 
thông, UBND huyện đã giao Công an huyện tổ chức kiểm tra tại vị trí các trụ 
đèn giao thông để xử lý các trường họp vi phạm.

Tính đến ngày 14/9/2022 Công an huyện đã bố trí công an chinh quy tại 
công an các xã, thị trấn 104 đồng chí, chiếm tỷ lệ 53,90% tổng số biên chế Công 
an huyện. Đối với biên chế Công an thị trấn Tri Tôn được ấn định 15 đồng chí, 
hiện đã bố trí 07 đồng chí, còn thiếu 08 đồng chí.

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, ƯBND huyện trả lời xong ý kiến, kiến nghị của cử 
tri.
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3. Kiến nghị:
UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường xử lý các trường 

hợp vi phạm an toàn giao thông, nhất là các trường họp không chấp hành đèn tín 
hiệu giao thông. Khảo sát lắp đặt thêm các trụ đèn giao thông ở các điểm dễ xãy 
ra tai nạn. Tiếp tục đề nghị Công an tỉnh và sớm bổ sung biên chế công an chính 
quy tại các xã, thị trấn, đặc biệt là Công an thị trấn Tri Tôn khi được Công an 
tỉnh bổ sung thêm.

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

Nơi nhận: TM. BAN PHÁP CHẾ
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; TRƯỞNG BAN
- TT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT. ’


