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Số: 247/BC-HĐND                                  Mường Lay, ngày 11 tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  

trước và sau Kỳ họp thứ mười HĐND thị xã Mường Lay Khóa XIV 

(Trình tại Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay Khóa XIV) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015, 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước và sau Kỳ họp thứ mười HĐND thị xã khóa XIV của hai ban 

HĐND, Thường trực HĐND báo cáo HĐND thị xã như sau:  

I. TÌNH HÌNH, NỘI DUNG KIẾN NGHỊ VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, 

CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

1. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thường trực HĐND thị xã Mường Lay về tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp 

thứ mười HĐND thị xã Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; ba tổ đại biểu HĐND 

thị xã đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, phường 

tổ chức cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại 03 điểm thuộc 03 xã, 

phường. Thường trực HĐND thị xã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, được UBND thị xã phân công 

các phòng ban, chuyên môn tham mưu giải quyết cụ thể:  

- Trước kỳ họp thứ mười: Có 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri về trật tự đô 

thị, môi trường, đời sống xã hội). 

- Sau kỳ họp thứ mười: Có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri về quản lý và sử 

dụng đất.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Căn cứ kết quả tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ mười HĐND thị xã 

Khóa XIV chuyển UBND thị xã xem xét, giải quyết
1
.  UBND thị xã đã ban hành 

04 văn bản chỉ đạo và đưa ra các giải pháp giải quyết cụ thể 
2
. 

                                                 
1
 Tại Báo cáo số 83/BC-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2020 và Báo cáo số 120/BC-HĐND ngày 10 

tháng 07 năm 2020 về kết quả đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay.  
2
 UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1151/UBND-VP ngày 01 tháng 6 năm 2020 và Công văn số 

1430/UBND-VP ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc giao nhiệm vụ tham mưu xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước và sau Kỳ họp thứ mười HĐND thị xã khóa XIV; Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 10 tháng 6 năm 

2020 và Báo cáo số 483/BC-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 

họp thứ mười HĐND thị xã khóa XIV.  
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Việc chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của cử tri được Thường trực 

HĐND, UBND thị xã, các phòng, ban, đơn vị và và UBND các xã, phường  

quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử 

tri của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã được thực hiện đảm bảo 

theo quy định của pháp luật. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA 

CỬ TRI 

Qua giám sát cho thấy, UBND thị xã đã tiếp thu và trả lời 08/08 ý kiến.  

Giải quyết xong 08/08 ý kiến, kiến nghị, kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Công tác tổng hợp, giải quyết, giám sát các ý kiến, kiến nghị cử tri trước 

và sau Kỳ họp thứ mười HĐND thị xã Khóa XIV được Thường trực HĐND, 

UBND thị xã, Ủy ban MTTQ thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện; giám sát việc 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị được Thường trực HĐND, các Ban HĐND và tổ 

đại biểu HĐND thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc theo luật định. Sau khi tiếp 

nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thị xã, Lãnh đạo 

UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu trả lời và giải quyết các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định. 

Các nội dung trả lời đã đi thẳng vào vấn đề, làm rõ những nguyên nhân 

chính dẫn đến những bất cập, hạn chế; trên cơ sở đó, đưa ra các phương án và 

giải pháp để xử lý, giải quyết hoặc đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Công 

tác thông tin, tuyên truyền về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

ngày càng được quan tâm, giúp cử tri và Nhân dân nắm bắt kịp thời.  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc còn chậm.  

2.2. Nguyên nhân 

Một số ý kiến, kiến nghị cần có nguồn lực đầu tư và thời gian để tổ chức 

thực hiện. 

 IV. KIẾN NGHỊ  

1. Đối với UBND thị xã, các phòng, ban 

 UBND thị xã, các phòng, ban, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến việc giải 

quyết các kiến nghị của cử tri liên quan về quản lý và sử dụng đất; về môi 

trường, đô thị. 

2. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các xã, 

phường 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tiếp tục phối 

hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã trong hoạt động giám sát việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri. 
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Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp xúc cử tri và tổng hợp kiến 

nghị cử tri theo quy định. 

3. Đối với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và các Ban của HĐND thị xã 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; phối hợp giám sát 

việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thuận thực 

hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển, chia sẻ khó khăn của thị xã,  

kịp thời thông tin đến cử tri kết quả giải quyết theo quy định. 

Các Ban HĐND thị xã tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban phụ trách theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ mười HĐND thị xã Mường Lay Khóa XIV. 

Thường trực HĐND thị xã báo cáo HĐND thị xã./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Ban thường trực UBMTTQ thị xã; 

- Các đại biểu dự kỳ họp; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Vũ Duy Luân 
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