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Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 

thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

             Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI,  

Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân ngày 20/11/20151;  

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ 

họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo đánh giá, nhận xét việc 

giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Hội đồng 

nhân dân huyện khóa VI, như sau: 

I. Kết quả thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

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

Trước và sau kỳ họp thứ 4, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối 

hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế 

hoạch, tổ chức 02 đợt/22 Hội nghị để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc 

với cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, rà soát Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện tổng hợp và chuyển 79 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân huyện để xem xét trả lời, giải quyết theo quy định (trong đó, 

trước Kỳ họp 48 ý kiến, kiến nghị; sau Kỳ họp 31 ý kiến, kiến nghị). Nội dung cử 

tri ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông2; thủy lợi3; điện4; giáo dục5; 

                                                 
1 Điều 74. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 
2 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri Phạm Thị Việt (thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring); Trương Văn Dũng (Đảng ủy xã Đăk Long); 

Hà Văn Tuấn (thôn 7, xã Đăk La); Nguyễn Đình Điều (TDP 2B, thị trấn Đăk Hà); Trần Thị Lánh (TDP 7, thị trấn Đăk Hà); 

Đoàn Văn Trường (TDP 3, thị trấn Đăk Hà); A Tum (thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar); Nông Văn Ngay (thôn Đăk Kđêm, xã Đăk 

Ngọk); Nguyễn Duy Thiếm (thôn Đoàn Kết, xã Đăk Ngọk); Nguyễn Quang Hân (thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk); Hà Xuân 

Huân (thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk); Hoàng Văn Dân (thôn 5, xã Hà Mòn); Lê Tuấn Anh (thôn 8, xã Đăk Ui). Sau Kỳ họp 

thứ 4: Cử tri Phạm Thị Việt (thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring); A Thiên (thôn Mnhuô Mriang, xã Đăk Ui); Hà Xuân Huân 

(thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk); Lê Thị Tuyết Sương, Nguyễn Đình Động (TDP 1, thị trấn Đăk Hà); Nguyễn Văn Tân (TDP 

2A, thị trấn Đăk Hà); Hà Tiên Úy (TDP 2B, thị trấn Đăk Hà); A Thảo (thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo).  
3 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Đình Điều (TDP 2B, thị trấn Đăk Hà); Trần Văn Thuần (TDP 6, thị trấn Đăk Hà); 

Nguyễn Đình Toan (TDP 1, thị trấn Đăk Hà); A Thor, A Bốn (thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui); Lê Tuấn Anh (thôn 8, xã Đăk 

Ui). Sau Kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Tiên Úy (TBP 2B, thị trấn Đăk Hà). 
4 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Văn Tuấn (thôn 7, xã Đăk La); Đoàn Văn Trường (TDP 3, thị trấn Đăk Hà); Nguyễn 

Quang Trung (thôn Kon Hnông Yốp, xã ĐăkHring); Hoàng Văn Dân (thôn 5, xã Hà Mòn). Sau Kỳ họp thứ 4: Cử tri Lục 

Văn Toàn  (thôn Kon Hnông Yốp, xã ĐăkHring); A Phan (thôn Đăk Long, xã ĐăkHring). 
5 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Văn Tuấn (thôn 7, xã Đăk La); Y Thu (thôn 8, xã Đăk La); A Thor, A Bốn (thôn Đăk Kơ 

Đêm, xã Đăk Ui)A Thor, A Bốn (thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui). 
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đất đai6; chế độ chính sách7; văn hóa xã hội8; quy hoạch9; nước sạch10; cảnh 

quang đô thị11; thuế, phí, lệ phí12; y tế13; bồi thường14. 

2. Về kết quả giải quyết kiến nghị 

Qua giam sát15 cho thấy, đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời, thông 

tin đến cử tri 79/79 kiến nghị, đạt 100%. Đã xem xét giải quyết cơ bản xong 36 ý 

kiến, đạt tỷ lệ 45,57%. Trong đó, lĩnh vực giao thông 11/29 ý kiến; thủy lợi 

06/08 ý kiến; điện 04/10 ý kiến; giáo dục 01/03 ý kiến; đất đai 04/08 ý kiến; 

chế độ chính sách 02/03 ý kiến; văn hóa xã hội 01/02 ý kiến; nước sạch 01/01 

ý kiến; vấn đề môi trường 01/03 ý kiến; cảnh quan đô thị 01/01 ý kiến; thuế, 

phí, lệ phí 02/02 ý kiến; y tế 01/01 ý kiến; bồi thường 01/03 ý kiến. Số ý kiến, 

kiến nghị đang giải quyết là 43 ý kiến, chiếm 54,43% (giao thông 18/29 ý 

kiến; thủy lợi 02/08 ý kiến; điện 06/10 ý kiến; giáo dục 02/03 ý kiến; đất đai 

04/08 ý kiến; chế độ chính sách 01/03 ý kiến; văn hóa xã hội 01/02 ý kiến;quy 

hoạch 05/05 ý kiến; vấn đề môi trường 02/03 ý kiến; bồi thường 02/03 ý kiến). 

Không có ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời hoặc chưa xem xét, giải quyết (có 

phụ lục I, II kèm theo). 

II. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

Nhìn chung, qua giám sát, theo dõi việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn đã tích cực 

xem xét trả lời và giải quyết cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Việc trả lời, giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri đã đi thẳng vào vấn đề, xác định những nguyên nhân 

chính dẫn đến bất cập, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực 

hiện lĩnh vực cử tri quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị đã được thực hiện đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của 

cử tri và đại biểu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện 

và nâng cao đời sống của Nhân dân; đối với những kiến nghị chính đáng, nhưng 

chưa có nguồn lực để thực hiện đã được Ủy ban nhân dân huyện đưa vào kế 

hoạch, phân kỳ xem xét trong thời gian tới; những kiến nghị phải thực hiện 

thường xuyên, lâu dài đã có sự quan tâm chỉ đạo khắc phục, giải quyết. 

                                                 
6 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri A Tum (thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar); Nguyễn Huy Huynh (thôn 2, xã Hà Mòn); Y Chang 

(thôn Kon Brông,  xã Ngọk Wang); A Thor, A Bốn (thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui). Sau Kỳ họp thứ 4: Cử tri Trương Đăng 

Diện (thôn Tân Lập B, xã ĐăkHring); Phạm Công Lực (thôn 8, xã Đăk Ui); A Yuh (thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà); Đinh 

Thị Sa (TDP 3, thị trấn Đăk Hà). 
7 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri A Miên (Ban Chỉ huy Quân sự xã Ngọk Réo); A Rgan (thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà). Sau 

Kỳ họp thứ 4: Cử tri Phạm Văn Chúc (TDP 3, thị trấn Đăk Hà). 
8 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri A Xun (thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang); Nguyễn Thị Minh Ngọc (thôn Tân Lập B, xã 

ĐăkHring). 
9 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri Phạm Thị Việt (thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring); Nguyễn Thị Ngân (TDP 1, thị trấn Đăk Hà); 

Nguyễn Thị Yến (thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk); Hà Xuân Huân (thôn Đăk Yin, xã Đăk Ngọk). Sau Kỳ họp thứ 4: Cử tri 

Trương Đăng Diện (thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring). 
10 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri Đoàn Văn Trường (TDP 3, thị trấn Đăk Hà). 
11 Trước Kỳ họp thứ 4: Cử tri Ngô Thị Hương, Hoàng Ngọc Lự (TDP 1, thị trấn Đăk Hà). 
12 Sau Kỳ họp thứ 4: Cử tri Phạm Văn Chúc (TDP3, thị trấn Đăk Hà); Phan Thị Hạnh, Đoàn Thị Nhĩ (thôn Đăk Kơ Đương, 

xã Đăk Pxi);  
13 Sau Kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Xuân Huân (thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk). 
14 Sau Kỳ họp thứ 4: Cử tri Huỳnh Quang Hải, Phạm Văn Dựa, Y Hlik, A Phên (thôn Đăk Wek, xã ĐăkPxi); Trần Văn May 

, A Năng (thôn Đăk Rơ Wang, xã ĐăkPxi); Phan Thị Hạnh (thôn Đăk Kơ Đương, xã ĐăkPxi);  Đặng Văn Mão (thôn Đoàn 

Kết, xã Đăk Ngọk); Võ Thị Vy (thôn Đăk Wek, xã ĐăkPxi). 
15 Giám sát qua báo cáo (một số nội dung đã phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đi kiểm tra, giám sát thực tế ). 
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3.2. Hạn chế 

- Đến thời điểm giám sát, số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ 

họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Khóa VI chưa được giải quyết dứt điểm chiếm tỷ 

lệ cao (43/79 ý kiến, kiến nghị , chiếm 54,43%). Trong đó, có nội dung cử tri 

phản ánh, kiến nghị nhiều lần16.   

- Một số nội dung cử tri kiến nghị, phản ánh mặc dù đã được Ủy ban nhân 

dân huyện chỉ đạo giải quyết, khắc phục nhưng đơn vị, địa phương có liên quan 

chậm triển khai, thực hiện (giao thông17, đất đai18...). 

- Việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri ở một số lĩnh vực chưa sát, đúng, đầy 

đủ với những vấn đề mà cử tri quan tâm (giáo dục19, môi trường20, đất đai21); có 

nội dung Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện, giải quyết xong nhưng 

đơn vị chuyên môn tham mưu trả lời thiếu rõ ràng nên chưa nhận được sự đồng 

thuận của cử tri (phí, lệ phí22). 

- Công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

tham mưu thực hiện, giải quyết ý kiến, kiến nghị, chất vấn thuộc lĩnh vực đất 

đai có lúc chưa chủ động, chặt chẽ; trách nhiệm phối hợp chưa cao. 

3.3. Nguyên nhân  

- Hầu hết nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị và đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện quan tâm liên quan đến lĩnh vực giao thông, quy hoạch, đất đai, điện, bồi 

thường,... đây là những nhóm vấn đề cần thời gian để xác minh, đề ra phương 

án, giải pháp phù hợp để thực hiện, trong khi việc xem xét giải quyết, trả lời chỉ 

trong một thời gian ngắn (giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện).   
 

- Một số nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc đầu tư các công 

trình xây dựng cơ bản phần lớn phụ thuộc vào kinh phí, trong khi ngân sách 

huyện đang khó khăn chưa đảm bảo để giải quyết. Có những nội dung cử tri và 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đề nghị không nằm trong quy định của pháp 

luật hoặc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các 

đơn vị khác có liên quan để giải quyết. 
 

III. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện 

1.1. Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu trong báo 

cáo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và coi việc giải quyết 

các kiến nghị của cử tri là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành 

                                                 
16 Nội dung liên quan đến ý kiến của cử tri Huỳnh Quang Hải, Phạm Văn Dựa, Y Hlik, A Phên (thôn Đăk Wek, xã ĐăkPxi); 

Trần Văn May, A Năng (thôn Đăk Rơ Wang, xã ĐăkPxi); Phan Thị Hạnh (thôn Đăk Kơ Đương, xã ĐăkPxi); Võ Thị Vy 

(thôn Đăk Wek, xã ĐăkPxi) 
17 Ý kiến cử tri Hoàng Văn Dân (thôn 5, xã Hà Mòn): Đến thời điểm giám sát, việc xử lý bồn cây xanh rộng lấn chiếm phần 

đường cho người đi bộ vẫn chưa thực hiện. 
18 Ý kiến cử tri A Tum (thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar): UBND xã Đăk Mar vẫn chưa rà soát, thống kê, báo cáo các trường hợp 

sử dụng đất giáp với Lòng hồ thủy điện Plei Krông. 
19 Ý kiến cử tri Y Thu (thôn 8, Đăk La). 
20 Ý kiến cử tri Đoàn Văn Trường (TDP 3, thị trấn Đăk Hà). 
21 Ý kiến cử tri Phạm Công Lực (thôn 8, xã Đăk Ui); A Yuh (thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà). 
22 Ý kiến cử tri Phạm Văn Chúc (TDP 3, thị trấn Đăk Hà). 
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nhiệm vụ đối với cơ quan tham mưu giải quyết; có hình thức xử lý trách nhiệm 

đối với tập thể, cá nhân thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri chậm, 

không hiệu quả, chưa đúng quy định. 

1.2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động, kịp 

thời và nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri ngay sau 

khi có báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện trước, sau mỗi kỳ họp.  

1.3. Chỉ đạo xem xét và giải quyết một số nhóm vấn đề mà cử tri đặc biệt 

quan tâm đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết chưa hiệu quả. 

Kịp thời thông tin, tuyên truyền, giải thích các nội dung đã được trả lời, giải 

quyết để cử tri biết, nắm rõ. 

1.4. Xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm 43 ý 

kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong. Định kỳ báo cáo kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước 

kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm để Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát. 

1.5. Trong quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đối với nội dung 

giao cho cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cần 

phân công lãnh đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thời gian hoàn thành 

cụ thể; các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành, cần 

chủ động phối hợp để ý kiến, kiến nghị của cử tri sớm được quan tâm giải quyết. 

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện 

2.1. Tập trung nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải 

quyết, trả lời của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan để 

kết hợp giám sát, khảo sát thực tế khi thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề ở 

các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2.2. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với các Ban của 

Hội đồng nhân dân huyện làm tốt công tác thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết, 

trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân huyện; khi thẩm tra cần làm 

rõ những kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được xem xét giải quyết, các kiến 

nghị mới phát sinh nhưng cử tri và Nhân dân đang bức xúc… Trên cơ sở đó, đề 

nghị Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cần quan tâm 

chỉ đạo, đôn đốc, giám sát để các kiến nghị được giải quyết dứt điểm, kịp thời. 

3. Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  

3.1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong công tác giám sát, 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo 

đúng thẩm quyền.  

3.2. Xây dựng kế hoạch giám sát, theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của chính quyền, các ngành chức năng.  

3.3. Nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết, các văn bản trả lời của cơ 

quan có thẩm quyền để trả lời cử tri và kiến nghị về những nội dung mà việc giải 
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quyết, trả lời cử tri chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kéo dài nhưng chưa được 

giải quyết. 

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

cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (Trình kỳ họp thứ 5); 

- TT Huyện uỷ (b/c);   
- TT HĐND huyện;                                                                               

- UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;                                                     

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo, chuyên viên VP;                              

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
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