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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét kết quả giải quyết 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ chín HĐND huyện  

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

 

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp xem xét kết 

quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và tại kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ 

tịch UBND huyện (chủ trì Hội nghị); đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch 

thường trực HĐND huyện; lãnh đạo hai Ban HĐND huyện; Lãnh đạo Ủy ban 

MTTQVN huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên 

UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp huyện; lãnh đạo các ngành: Bảo 

hiểm xã hội huyện; Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện, Điện lực Đình Lập; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện trình bày Báo 

cáo kết quả xem xét giải quyết kiến nghị cử tri trước và tại kỳ họp thứ chín 

HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến thảo luận của các thành 

phần dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là một nhiệm vụ quan trọng, 

trong thời gian qua nhìn chung các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các 

cơ quan đơn vị có liên quan đã rất tích cực trong việc tham mưu cho UBND 

huyện trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, đã phần nào giải đáp được những 

thắc mắc, kiến nghị của đông đảo cử tri quan tâm. Một số ý kiến, kiến nghị của 

cử tri đã được các đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại các cuộc tiếp xúc cử tri và 

tại các kỳ họp HĐND các cấp đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri. Một số 

phòng, ban, ngành đã chủ động xin ý kiến chuyên môn của các sở, ban, ngành 

đối với những ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, sau khi được 

sở, ban, ngành giải đáp các phòng, ban, ngành đã giải quyết kịp thời các chế độ 

chính sách cho cử tri. 

2. Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu trên, việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri vẫn tồn tại một số hạn chế sau: 

- Một số phòng, ban, ngành chưa thật sự chủ động trong việc giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri, khi UBND huyện đôn đốc, yêu cầu báo cáo thì 

mới tập trung giải quyết để báo cáo UBND huyện. Báo cáo giải quyết ý kiến, 
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kiến nghị cử tri của một số phòng, ban, ngành còn chung chung, chưa thể hiện rõ 

trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị chưa 

được giải quyết dứt điểm khiến cử tri không đồng tình và tiếp tục kiến nghị 

nhiều lần. 

- Việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, ban, ngành chưa rõ 

kết quả giải quyết, chưa trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm vấn đề. Đa số báo 

cáo giải quyết kiến nghị của các phòng, ban, ngành gửi về UBND huyện chưa 

phân định rõ thành ý kiến, kiến nghị nào đã giải quyết xong, kết quả ra sao; ý 

kiến, kiến nghị nào đang giải quyết tiến độ giải quyết và các kiến nghị sẽ được 

giải quyết trong thời gian tới với lý do gì. Việc không phân định rõ ràng các ý 

kiến kiến nghị theo chiều hướng trên gây khó khăn trong quá trình tổng hợp báo 

cáo chung của UBND huyện để báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp HĐND. 

- Nhiều ý kiến có thể trả lời được ngay tại các cuộc tiếp xúc cử tri và kỳ 

họp HĐND các cấp nhưng do một số đại biểu HĐND chưa nghiên cứu sâu các 

văn bản pháp luật của trung ương, tỉnh, huyện có liên quan đến nội dung kiến 

nghị do vậy không vận dụng trả lời được kịp thời dẫn đến tổng số ý kiến, kiến 

nghị của cử tri do Ủy ban MTTQVN huyện và Thường trực HĐND huyện tổng 

hợp tăng. Đồng thời một số đại biểu HĐND huyện, tổ đại biểu HĐND huyện 

chưa phân định rõ những câu hỏi của cử tri là phản ánh chỉ cần cung cấp thông 

tin cho cử tri và những câu hỏi là ý kiến, kiến nghị phải giải quyết để đưa vào 

tổng hợp. 

- Các phòng, ban, ngành được UBND huyện giao tham mưu trả lời các ý 

kiến kiến nghị của cử tri chưa chủ động thông tin với tổ đại biểu HĐND để làm 

rõ các kiến nghị của cử tri do đó việc trả lời các kiến nghị chưa cụ thể, chưa sát 

với thực tế. 

II. ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ TẠI CUỘC HỌP 

1. Ý kiến của UBND xã Bắc Xa 

- Về kết quả trả lời của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối 

với đề nghị của cử tri Bắc Xa liên quan đến đập mương Nà Cang: UBND xã Bắc 

Xa đề nghị đối với các công trình sẽ thực hiện (công trình đập mương Nà Cang 

xã Bắc Xa) không đưa thời gian cụ thể để trả lời ý kiến “năm 2020”. UBND 

huyện nhất trí và đề nghị phòng chuyên môn biên tập lại cách trả lời theo hướng 

đối với công trình sẽ thực hiện trong tương lai, trả lời theo hướng “ Nhu cầu của 

bà con là chính đáng tuy nhiên vì điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó 

khăn do vậy trong thời gian tới khi bố trí được nguồn vốn, UBND huyện sẽ xem 

xét đầu tư theo thứ tự ưu tiên”.  

- Đối với ý kiến đề nghị cân đối kinh phí sự nghiệp giao thông để làm rãnh 

thoát nước đường Khuổi Sâu – Hạnh Phúc – Khuổi Tà xã Bắc Xa: UBND huyện 

trả lời “Tuyến đường đang được thực hiện cứng hóa mặt đường, sau khi hoàn 

thiện sẽ xem xét làm rãnh thoát nước và đắp lề”. UBND xã Bính Xá đề nghị bỏ 

từ “đắp lề” vì đắp lề đường không thuộc đề án, xã sẽ huy động các nguồn vốn 

khác và thực hiện xã hội hóa để đắp lề đường. UBND huyện đề nghị phòng trả 
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lời trực diện vào vấn đề tuyến đường trên không có kinh phí để đắp lề, nhà nước 

sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, ca máy và nhân dân huy động góp sức ngày công để đắp lề 

đường. 

2. Ý kiến của UBND xã Đồng Thắng 

Đề nghị UBND huyện quan tâm đôn đốc đơn vị thi công tiếp tục thi công 

công trình đập Pắc Dầu, cuối năm 2018 đã thi công tuy nhiên đã tạm dừng thi 

công từ thời điểm trước tết đến nay nhưng chưa tiếp tục thi công trong khi đó bà 

con đang tiến hành gieo mạ cuối tháng 4 không có đủ nước để tưới tiêu làm vụ. 

UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị thi công đã tập trung tại địa 

điểm thi công và chuẩn bị tiếp tục thi công trong tháng 5/2019. 

3. Ý kiến của UBND xã Bính Xá 

- Đối với ý kiến đề nghị sửa chữa một số đoạn chưa được bê tông nên bị 

sụt lún trên tuyến Khau Bân – Nà Lừa, UBND huyện trả lời “Tuyến đường đã 

giao cho đơn vị duy tu, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện khắc phục”. UBND 

xã Bính Xá đề nghị trả lời rõ ràng hơn và có kiểm soát quá trình duy tu bảo 

dưỡng của đơn vị duy tu, bảo dưỡng đảm bảo tuyến đường được sửa chữa kịp 

thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

- Đối với kiến nghị của cử tri thôn Ngàn Chả, xã Bính Xá đề nghị cấp trên 

xem xét việc giải quyết chính sách hỗ trợ khai hoang ruộng đã được triển khai 

lâu đến nay chưa thấy được hỗ trợ: UBND huyện trả lời “khi nào có kinh phí sẽ 

tiếp tục thực hiện”. UBND xã Bính Xá kiến nghị trả lời ngắn gọn là “không có 

hỗ trợ” và đưa vào kiến nghị đã giải quyết xong. 

4. Ý kiến của UBND xã Lâm Ca 

 Đối với kết quả trả lời ý kiến cử tri xã Lâm Ca liên quan đến việc đầu tư 

xây dựng 02 cây cầu tại hai thôn Khe Xiếc, Nà Khu: kiến nghị thay cụm từ 

“được triển khai thi công trong năm 2019” thành “ được triển khai thi công trong 

thời gian tới”. UBND huyện đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng trả lời theo hướng 

tiếp thu ý kiến và sẽ đề nghị với Sở Giao thông vận tải để đẩy nhanh tiến độ thi 

công. 

5. Ý kiến của UBND thị trấn Đình Lập 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị không tổng hợp những câu hỏi của cử tri 

như câu hỏi liên quan đến phí vệ sinh môi trường, ý kiến về việc thường xuyên 

xảy ra mất điện vì đây chỉ là những phản ánh của một số ít hộ dân, không phải là 

ý kiến, kiến nghị đại đa số cử tri.  

6. Ý kiến của UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình 

Đề xuất với UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, trên cơ sở 

thực hiện và kết hợp trong thời gian tới sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết chợ thị 

trấn Nông Trường Thái Bình: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

tham mưu, đang triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết chợ Nông Trường Thái 

Bình, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường bổ sung quy hoạch sử dụng đất 

đối với khu đất chợ Nông Trường Thái Bình. 



 4 

7. Ý kiến của UBND xã Kiên Mộc 

Công trình đường Bản Mục – Bản Táng: công trình đã hoàn thành tuy 

nhiên chất lượng công trình không đạt, nhân dân phản ánh một số đoạn phần 

giữa đường độ dầy không đạt. UBND huyện đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng 

tăng cường kiểm tra kiểm soát nhà thầu thi công. 

8. Ý kiến của phòng Văn hóa và Thông tin 

Về lắp đặt hệ thống loa truyền thanh, phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị 

xã Bính Xá báo cáo lại UBND huyện để UBND huyện báo cáo Sở Thông tin và 

Truyền thông xin ý kiến. 

9. Ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Đối với kiến nghị liên quan đến các trường hợp học sinh sinh sống ở thị 

trấn nhưng hộ khẩu ở xã vùng 3: UBND huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào 

tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan có liên quan để đưa ra biện pháp 

giải quyết các trường hợp vi phạm quy định của Luật cư trú. 

- Mầm non II xã Bính Xá: không thuộc diện di dời dự án hồ chứa nước 

Bản Lải, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh xem xét cải tạo 

trong thời gian tới. 

- Đối với điểm trường Bản Pia: UBND huyện đề nghị Phòng Giáo dục và 

Đào tạo chủ động theo dõi tình hình thực hiện công tác từ thiện, tiến độ triển 

khai xây dựng điểm trường của đoàn từ thiện. 

10. Ý kiến của Bảo hiểm xã hội huyện 

Đối với ý kiến của cử tri liên quan đến nhầm lẫn thông tin trên thẻ BHYT: 

đây lỗi từ cơ quan lập danh sách các đối tượng được cấp thẻ BHYT. UBND 

huyện đề nghị BHXH ban hành Thông báo gửi tất cả UBND các xã, thị trấn 

hướng dẫn thời hạn, cách thức dùng thẻ… đồng thời yêu cầu các xã rà soát, tổng 

hợp tất cả những trường hợp có nhầm lẫn, sai sót về thông tin trên thẻ BHYT 

gửi BHXH huyện để chỉnh sửa. 

11. Ý kiến của phòng Tài nguyên và Môi trường 

UBND huyện đề nghị phòng biên tập lại câu trả lời ý kiến theo hướng: 

thực hiện văn bản của sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định thu 

hồi đất của công ty, UBND huyện đang triển khai tích cực trong thời gian tới. 

12. Ý kiến của phòng Tài Chính – Kế hoạch 

- Đối với trả lời của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về kiến nghị của cử tri xã 

Cường Lợi đề nghị xem xét việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định cho hộ 

gia đình ông Hoàng Xuân Lập, phòng có trả lời “Trong thời gian tới, phòng sẽ 

tiếp tục kiến nghị với Sở Xây dựng để xin sử dụng số kinh phí còn dư hỗ trợ cho 

gia đình ông và các hộ phát sinh ngoài danh sách”, phòng Tài chính – Kế hoạch 

đề nghị ghi rõ, chặt chẽ, trả lời bổ sung “sẽ hỗ trợ cho các hộ phát sinh ngoài 
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danh sách nếu được phê duyệt bổ sung nguồn vốn hỗ trợ và bố trí hỗ trợ được 

cho các hộ phát sinh ngoài danh sách”. 

- Đối với các ý kiến liên quan đến lĩnh vực thủy lợi (đập Nà Cang xã Bắc 

Xa, đập thủy lợi Nà Bó xã Bính Xá, nhiều kiến nghị phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn trả lời “sẽ bổ sung rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư công 

2020…”, phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị không đưa nội dung này vào phần 

trả lời mà trả lời theo hướng “ sẽ rà soát, xem xét nguồn vốn sự nghiệp, nguồn 

vốn chống hạn để bố trí cân đối xây dựng, sửa chữa trong thời gian tới”. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri, trong thời gian tới UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn cần chủ động, tích cực, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri. Tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nghiêm túc, rõ ràng, đầy 

đủ, đúng thời hạn, trả lời dứt điểm, đúng trọng tâm trọng điểm góp phần nâng 

cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đáp ứng nguyện vọng của 

cử tri. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các phòng, đơn vị tiếp 

thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và các ý kiến thảo luận của 

các thành phần dự họp, tiếp tục rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo 

lại việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp 

thứ chín HĐND  huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 phần: Nội 

dung đã giải quyết xong; Nội dung đang giải quyết, tiến độ giải quyết; Nội dung 

sẽ giải quyết, lý do chậm giải quyết (Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng 

hợp tại Công văn số 38/UBND-VP ngày 09/01/2019 của UBND huyện Đình 

Lập về việc tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến thảo luận 

của đại biểu tại kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

(sau đây gọi tắt là Công văn số 38/UBND-VP ngày 09/01/2019); gửi Báo cáo về 

UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND trước ngày 28/5/2019. 

2. Đẩy mạnh huy động, thu hút các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng 

cấp và chỉnh trang đô thị để đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

3. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để xem xét, đề xuất 

chỉnh sửa những nội dung còn vướng mắc, bất cập. Tiếp tục kiến nghị với 

UBND tỉnh để được hỗ trợ kinh phí, trợ giúp về chế độ, chính sách. 

4. Đề nghị các phòng, đơn vị: 

4.1. Bảo hiểm xã hội huyện gửi báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri liên quan đến thẻ BHYT tại đoạn 3, mục 6 Công văn số 

38/UBND-VP ngày 09/01/2019 về UBND huyện qua Văn phòng HĐND và 

UBND trước ngày 28/5/2019. 
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4.2.  Điện Lực Lộc Bình chi nhánh Đình Lập báo cáo kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của liên quan đến lĩnh vực điện lưới tại mục b phần 2 Công văn 

số 38/UBND-VP ngày 09/01/2019. Thời gian gửi báo cáo về UBND huyện qua 

Văn phòng HĐND và UBND trước ngày 28/5/2019. 

4.3. Văn phòng HĐND và UBND tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận của 

các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tại cuộc họp; kiểm tra, rà soát lại 

các nội dung, cập nhật lại thông tin giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; biên 

tập, chỉnh sửa tổng hợp thành báo cáo chung của UBND huyện để trình HĐND 

huyện tại kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại 

cuộc họp xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp 

thứ chín HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- Hai ban HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Các cơ quan: Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 

Đình Lập; BHXH Đình Lập; Điện lực Lộc Bình 

chi nhánh Đình Lập; 

- C, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Ninh Thu Giang 
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