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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả trả lời, giải quyết  

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4; việc 

giải quyết các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4  

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI 

 
 

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 20/11/2015; 

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

trực HĐND huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 90/TTHĐND-TH, ngày 

25/10/2022 của Thường trực HĐND huyện Đăk Hà về việc tham mưu các nội 

dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

Sau khi xem xét, thẩm tra Báo cáo số 1003/BC-UBND, ngày 16/11/2022 

của UBND huyện về kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

và sau Kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện Khóa VI. Quan điểm của Ban Pháp chế HĐND huyện như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 1003/BC-UBND, ngày 16/11/2022 

của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI về kết quả trả lời, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4; việc giải quyết 

các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VI. Báo cáo đã nêu 

cơ bản đầy đủ kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất 

vấn của đại biểu HĐND huyện, cụ thể: Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau Kỳ họp thứ 4 UBND huyện tiếp nhận là 79 ý kiến (trước Kỳ họp 48  

ý kiến, sau Kỳ họp 31 ý kiến); đã giải quyết xong 36 ý kiến (đạt 45,57%); số ý 

kiến, kiến nghị đang giải quyết là 43 ý kiến (chiếm 54,43%); không có kiến nghị 

chưa được xem xét, giải quyết. Về chất vấn, có 03/03 nội dung đã được triển 

khai thực hiện cơ bản sát, đúng với những vấn đề mà người được chất vấn đã trả 

lời với đại biểu tại Kỳ họp. (Nội dung cụ thể có phụ lục I, II, III kèm theo). 

2. Qua thẩm tra, bên cạnh kết quả đạt được Ban Pháp chế HĐND huyện 

thấy rằng Báo cáo của UBND huyện và công tác trả lời, giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, việc thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn với đại biểu 

HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 4 còn có một số hạn chế, cụ thể như sau: 
 

2.1. Đối với báo cáo:  

+ Báo cáo chưa phân loại các ý kiến đã giải quyết xong, ý kiến còn đang 

giải quyết; chưa đánh giá hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của hạn chế để 

thuận tiện cho đại biểu theo dõi, giám sát. 
 

+ Việc tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ 



2 

 
 

họp thứ 4 HĐND Khóa VI còn thiếu 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri Đỗ Văn Lực 

(thôn 3, xã ĐăkPxi)1 và A Thor, A Bốn (thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui)2. 
 

 

2.2. Đối với công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện 

nội dung đã trả lời chất vấn với đại biểu HĐND huyện: 
 

- Số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND 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 phản ánh, kiến nghị  nhiều lần3.   
 

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

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

chậm triển khai, thực hiện (giao thông4, đất đai5,...); tiến độ thực hiện đối với 

kiến nghị đã được xác định thời gian hoàn thành chưa đảm bảo6. 

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

với vấn đề cử tri quan tâm (giáo dục7, môi trường8, đất đai9); có nội dung 

UBND 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 phí10). 
 

- Về hoạt động chất vấn, người được chất vấn chưa chủ động chấp hành 

việc gửi nội dung đã trả lời chất vấn bằng văn bản về Thường trực HĐND huyện 

và đại biểu chất vấn theo quy định tại Thông báo số 23/TB-TTHĐND, ngày 

18/7/2022 của Thường trực HĐND huyện11; chưa hoàn thành việc thực hiện nội 

dung chất vấn theo mốc thời gian đã trả lời với đại biểu tại Kỳ họp12. 

- 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. Kiến nghị 
 

2.1. Đề nghị HĐND huyện xem xét, không ban hành nghị quyết về giải 

quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa VI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Kỳ họp lần này. 
 

Lý do: Qua theo dõi, giám sát, Ban Pháp chế HĐND huyện thấy rằng mặc 

dù số kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa VI 

chưa được giải quyết dứt điểm còn có 43 kiến nghị (chiếm 54,43%). Tuy nhiên, 

trong số đó có 39 kiến nghị (chiếm 90,67%) liên quan đến lĩnh vực giao thông, 

                                                           
1 Nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị: Vừa qua cán bộ Điện lực Đăk Hà tự ý chặt hạ cây bời lời dưới đường điện chắn để gió cho cây cà phê của 
gia đình nhưng chưa được sự đồng ý và chưa có cán bộ điện lực xuống đánh giá thiệt hại tài sản của gia đình. Đề nghị Điện lực Đăk Hà sớm 

kiểm tra, xem xét giải quyết. 
2 Nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị: Đề nghị Điện lực Đăk Hà hạ thế đoạn đường từ ngã ba thôn Đăk Kơ Đêm xã Đăk Ui đi xã Ngọk Wang để 

đảm bảo an toàn cho nhân dân sử dụng điện vào mùa mưa tránh những việc không mong muốn xảy ra. 
3 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) 
4 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. 
5 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. 
6 Ý kiến cử tri Trương Văn Dũng (xã ĐăkPxi) về cầu đập tràn đường tránh lũ thuộc thôn Kon Teo Đăk Lấp. 
7 Ý kiến cử tri Y Thu (thôn 8, Đăk La). 
8 Ý kiến cử tri Đoàn Văn Trường (TDP 3, thị trấn Đăk Hà). 
9 Ý kiến cử tri Phạm Công Lực (thôn 8, xã Đăk Ui); A Yuh (thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà). 
10 Ý kiến cử tri Phạm Văn Chúc (TDP 3, thị trấn Đăk Hà). 
11 Về thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
12 Lĩnh vực đất đai. 
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quy hoạch, đất đai, bồi thường, điện,... Các kiến nghị này muốn giải quyết dứt 

điểm phải phụ thuộc vào nguồn kinh phí; cần thời gian để xác minh, đề ra 

phương án, giải pháp hoặc cần có ý kiến của cấp có thẩm quyền và sự phối hợp 

của các cơ quan, đơn vị liên quan khác. Bên cạnh đó, tất cả 43/43 kiến nghị nêu 

trên cũng đã được UBND huyện thông tin, giải trình với cử tri và đang chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương giải quyết. Vì vậy, tại Kỳ họp lần 

này Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị HĐND huyện không ban hành nghị 

quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri. 
 

3.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo bổ sung một số nội dung vào báo cáo 

trình Kỳ họp HĐND huyện, cụ thể:   
 
 

- Xem xét, bổ sung những nội dung đã được Ban Pháp chế HĐND huyện 

nêu tại mục 2.2 13 vào hạn chế trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước và sau Kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại Kỳ họp 

thứ 4 HĐND huyện Khóa VI. 
 

- Bổ sung kết quả giải quyết đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri Đỗ Văn 

Lực (thôn 3, xã ĐăkPxi)  và cử tri A Thor, A Bốn (thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk 

Ui) đã được Ban Pháp chế HĐND huyện nêu tại mục 2.1 của báo cáo thẩm tra. 
 

- Chỉ đạo cơ quan tham mưu trong việc xây dựng báo cáo về kết quả trả 

lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết nội dung chất vấn trình 

các Kỳ họp lần sau cần phân rõ số ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong, còn 

đang giải quyết và chưa giải quyết, qua đó đánh giá hạn chế, khó khăn và 

nguyên nhân của hạn chế để đại biểu HĐND huyện theo dõi, giám sát, thảo luận. 
 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo 

cáo của UBND huyện về kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện khóa VI./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                           
- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 
 

                     TM. BAN PHÁP CHẾ 

         KT. TRƯỞNG BAN 

         PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
                Lê Thị Hải 

 

                                                           
13 Của báo cáo thẩm tra. 
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