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BÁO CÁO 

Tổng hợp thẩm tra báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 

72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI 

(Trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khoá XXI) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 

 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 

36/TB-HĐND ngày 18/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về thông báo nội 

dung, thời gian và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Dân tộc đã tiến hành thẩm tra Báo cáo việc 

giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của 

HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND 

huyện khóa XXI; Ban Dân tộc báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện, có 2 

kiến nghị được UBND huyện tiếp thu và đang trong quá trình giải quyết; Qua đợt 

tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp 

và chuyển đến UBND huyện 6 ý kiến, kiến nghị của cử tri để xem xét, giải quyết 

và trả lời cử tri theo thẩm quyền. Qua thẩm tra 100% ý kiến, kiến nghị đã được 

UBND huyện đã tiếp thu, chỉ đạo giải quyết tại Báo cáo số 574/BC-UBND ngày 

12/8/2022 và Báo cáo số 750/BC-UBND ngày 18/11/2022 về việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện 

và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa 

XXI. Đến ngày 18/11/2022, có 3/8 kiến nghị (chiếm 37,5%) đã được giải quyết 

xong; 05/8 kiến nghị (chiếm 62,5%) đã được UBND huyện tiếp thu đang trong quá 

trình giải quyết. 

2. Ý kiến của các Ban HĐND huyện 

Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung giải quyết ý kiến, 

kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện và ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu như trong báo cáo của 

UBND huyện. Việc chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND 

huyện triển khai thực hiện nghiêm túc; tiếp thu, phân loại, chỉ đạo, đôn đốc các cơ 

quan chuyên môn giải quyết, trả lời cử tri. Về cơ bản các kiến nghị đã được xem xét 

giải quyết, trả lời đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nội dung giải quyết, trả lời 

rõ ràng, giải trình ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề, đáp ứng được yêu cầu, nguyện 

vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. 



2 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn 

vướng mắc mà cử tri đang rất quan tâm đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị thực hiện đó là: Còn 05/08 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết 

dứt điểm và đang trong quá trình giải quyết theo quy định chiếm 62,5%; Các đơn 

vị được giao chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của đơn vị mình trong việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực chuyên môn, thiếu quyết liệt, sâu sát dẫn đến 

các nội dung trả lời chưa rõ giải pháp và thời gian giải quyết dứt điểm. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra Báo cáo việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện 

và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa 

XXI. Ban Dân tộc kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- ĐB HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

      TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lý A Giàng 
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