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Mường Chà, ngày       tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Kết quả giám sát 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 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ TÁM 

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 HĐND ngày 20 tháng 11 
năm 2015; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số   /BC-HĐND ngày     tháng 12 năm 2022  
của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, 
Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 
dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:   

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành báo cáo kết quả giám sát “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”, với nội dung chủ yếu sau: 

1. Kết quả đạt được 

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, đã được Thường trực HĐND, UBND huyện quan 
tâm, chỉ đạo giải quyết; sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. 
Khi nhận được các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện 
và của cử tri, UBND huyện đã tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn phối 
hợp với các đơn vị liên quan giải quyết. Kết quả: có 3/8 kiến nghị (chiếm 37,5%)  đã 
được giải quyết xong, trả lời cung cấp thông tin đến cử tri, 05/8 kiến nghị (chiếm 
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62,5%) đã được UBND huyện tiếp thu đang trong quá trình giải quyết. Việc giải 
quyết tốt các kiến nghị đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
của Nhà nước, giúp các cơ quan đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng 
cố và nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền 
địa phương. 

2. Hạn chế 

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết các 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 còn chậm, chưa quyết liệt. Hiện còn 05 kiến 
nghị của cử tri chưa được giải quyết xong. 

3. Nguyên nhân của hạn chế 

Công tác phối hợp của một số cơ quan chuyên môn trong công tác tham 
mưu cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết chưa kịp thời, chưa rõ giải pháp để giải 
quyết dứt điểm; cơ quan chuyên môn thiếu quyết liệt, sâu sát, chưa phát huy hết 
vai trò, trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực chuyên 
môn được giao. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Đối với kiến nghị của cử tri xã Mường Tùng: trách nhiệm thuộc về các 
phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng và 
UBND xã Mường Tùng.  

2. Đối với kiến nghị của cử tri xã Mường Mươn: trách nhiệm thuộc về 
phòng Tài nguyên và Môi trường, Điện lực Mường Chà; Công ty Thủy điện Huổi 
Vang – Thành Bưởi và UBND xã Mường Mươn. 

Điều 3. Để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 
thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, HĐND huyện đề nghị: 

1. Đối với UBND huyện 

Quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của 
HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 05 kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 
Sáu của HĐND huyện khoá XXI (tại phụ lục II Báo cáo số     /BC-HĐND ngày   
/12/2022). 

2. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Mường Tùng 
xem xét giải quyết dứt điểm các nội dung ý kiến 03, 04, 5.1 và 5.2 biểu Phụ lục II. 

3. Đối với Phòng Tài nguyên và môi trường 
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Chủ trì phối hợp với Công ty Thủy điện Huổi Vang – Thành Bưởi và UBND 
các xã: Mường Mươn, Mường Tùng xem xét giải quyết dứt điểm các nội dung ý 
kiến 02 và 5.3 biểu Phụ lục II. 

4. Đối với Điện lực Mường Chà 

Chủ trì phối hợp với UBND xã Mường Mươn xem xét giải quyết dứt điểm 
nội dung ý kiến 01 biểu Phụ lục II. 

5. Đối với UBND các xã Mường Mươn, Mường Tùng 

Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và các đơn vị giải quyết các ý 
kiến, kiến nghị theo quy định. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định 
của pháp luật.  

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu 
HĐND và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, kỳ họp thứ Tám 
thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội 
đồng nhân dân huyện thông qua./.  

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c);  
- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c); 
- Đại biểu Quốc hội công tác tại huyện;  
- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 
- TT Huyện uỷ (b/c); 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị LLVT huyện; 
- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Nguyễn Trường Giang 

 


