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BÁO CÁO 

Kết quả phối hợp giám sát việc giải quyết các kiến nghị  

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa XVII  

 

Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-HĐND ngày 31/8/2021 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri 

và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” và 

Công văn số 329/HĐND-ĐGS về việc đề nghị phối hợp giám sát việc giải quyết các 

kiến nghị cử tri và nội dung trả lời chất vấn; trên cơ sở báo cáo của UBND thị xã và 

các phòng, ngành ở địa phương, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức giám sát 

kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh 

khóa XVII trên địa bàn. Kết quả như sau:  

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHỐI HỢP GIÁM SÁT 

Thực hiện văn bản số 329/HĐND-ĐGS ngày 06/9/2021 của Đoàn giám sát 

của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thị xã ban hành Công văn số 

16/HĐND ngày 16/9/2021 về việc đề nghị UBND thị xã và các ngành báo cáo 

kết quả giải quyết ý kiến của cử tri. Đồng thời, tổ chức giám sát, khảo sát thực tế 

việc thực hiện các nội dung mà UBND thị xã đã báo cáo. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

1. Tổng số nội dung kiến nghị của cử tri; chất vấn có liên quan đến địa 

phương 

Gồm 20 nội dung, kiến nghị, trong đó có 06 nội dung, kiến nghị liên quan 

trực tiếp đến thị xã Hồng Lĩnh và 14 nội dung, kiến nghị chung của toàn tỉnh. 

2. Kết quả giải quyết:  

- Số nội dung đã giải quyết: 11, gồm các câu: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14 kèm theo Văn bản số 329/HĐND-ĐGS ngày 06/9/2021 của Đoàn giám sát;  

- Số nội dung đang giải quyết: 09, gồm 06 nội dung liên quan trực tiếp 

đến thị xã Hồng Lĩnh (mục 10.1 và 10.2 kèm theo Văn bản số 329/HĐND-ĐGS 

ngày 06/9/2021 của Đoàn giám sát) và 03 nội dung chung toàn tỉnh (câu 3, 5, 13 

kèm theo Văn bản số 329/HĐND-ĐGS ngày 06/9/2021 của Đoàn giám sát). 

2.1. Các nội dung đã được giải trình, cung cấp thông tin 

Gồm 20 nội dung, cụ thể:  

- Tình trạng nhiều dự án nhà đầu tư đã được cấp đất khá lâu nhưng chậm 

đầu tư theo cam kết trên địa bàn. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới tại các 

địa phương.  
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- Thực trạng việc xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư sau sáp 

nhập xã, thôn, xóm, trường học. 

- Kết quả, tiến độ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất 

là giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc trước năm 1980.  

- Việc tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. 

- Thực trạng và giải pháp xử lý đối với tình trạng đấu giá các lô đất bám 

đường mà không được đầu tư hạ tầng, không quy hoạch thành các cụm dân cư 

trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua các địa phương.  

- Kết quả việc chọn lựa, cải tạo, du nhập bộ giống cây trồng, vật nuôi có 

chất lượng cao, có hiệu quả trong sản xuất. 

- Thực trạng việc xử lý việc sạt lở, xâm thực bờ biển và các tuyến đê ngăn 

mặn xuống cấp. 

- Tình hình thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

- Kết quả thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo 

viên trên địa bàn. 

- Việc thu hút các bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy vào làm việc tại các 

bệnh viện công lập.  

- Việc quản lý chất lượng thuốc, giá thuốc chữa bệnh; tình trạng bán thuốc 

không qua kê đơn trên địa bàn.  

- Nguyên nhân, thực trạng nợ đọng bảo hiểm y tế hiện nay tại các địa 

phương. 

- Việc xem xét tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia nhiệm vụ trực 

tiếp tại các thôn, xóm, tổ dân phố nhằm đảm bảo các hoạt động, đồng thời quy 

định cụ thể chính sách đối với đối tượng bảo vệ dân phố. 

2.2. Những nội dung đã được tập trung giải quyết dứt điểm 

Gồm 11 nội dung, cụ thể:  

- Tình trạng nhiều dự án nhà đầu tư đã được cấp đất khá lâu nhưng chậm 

đầu tư theo cam kết trên địa bàn. 

- Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới tại các 

địa phương.  

- Kết quả, tiến độ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất 

là giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc trước năm 1980.  

- Thực trạng và giải pháp xử lý đối với tình trạng đấu giá các lô đất bám 

đường mà không được đầu tư hạ tầng, không quy hoạch thành các cụm dân cư 

trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua các địa phương.  

- Kết quả việc chọn lựa, cải tạo, du nhập bộ giống cây trồng, vật nuôi có 

chất lượng cao, có hiệu quả trong sản xuất. 

- Thực trạng việc xử lý việc sạt lở, xâm thực bờ biển và các tuyến đê ngăn 

mặn xuống cấp. 
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- Tình hình thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

- Kết quả thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo 

viên trên địa bàn. 

- Việc thu hút các bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy vào làm việc tại các 

bệnh viện công lập.  

- Việc quản lý chất lượng thuốc, giá thuốc chữa bệnh; tình trạng bán thuốc 

không qua kê đơn trên địa bàn. 

- Việc xem xét tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia nhiệm vụ trực 

tiếp tại các thôn, xóm, tổ dân phố nhằm đảm bảo các hoạt động, đồng thời quy 

định cụ thể chính sách đối với đối tượng bảo vệ dân phố. 

2.3. Những nội dung đã được xem xét giải quyết nhưng chưa dứt 

điểm: 

Gồm 09 nội dung, cụ thể:  

 - Thực trạng việc xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư sau sáp 

nhập xã, thôn, xóm, trường học. 

- Việc tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. 

- Nguyên nhân, thực trạng nợ đọng bảo hiểm y tế hiện nay tại các địa 

phương. 

- Việc nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận; 

- Việc nâng cấp quốc lộ 1A cũ đoạn từ Trạm cân đến Đê Bấn, thị xã Hồng 

Lĩnh; 

- Việc nâng cấp cống Bãi tràn và cống Đức Hồng thuộc hệ thống kênh 

dẫn Lam Hồng; 

- Việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng chống sạt lở hai bên bờ kênh Nhà 

Lê, thị xã Hồng Lĩnh; 

- Việc nâng cấp, di dời tuyến đường điện 35KV đoạn qua hai phường Đức 

Thuận và Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh; 

- Việc mở rộng và xây dựng hạ tầng thiết yếu Cụm Tiểu thủ công nghiệp 

làng nghề Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. 

2.4. Những nội dung chậm được xem xét giải quyết: Không có.  

(Có báo cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh về kết quả giải quyết ý kiến cử 

tri gửi đến kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá XVII kèm theo báo cáo này). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 

18 - HĐND tỉnh khoá XVII được UBND thị xã, các phòng, ban, ngành, các cơ 

quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc thẩm quyền.  
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- Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền, trên cơ sở văn bản đôn 

đốc, chỉ đạo thực hiện giải quyết của UBND tỉnh và sở, ngành liên quan, UBND 

thị xã đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo chỉ đạo; 

- Báo cáo trả lời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã tập trung vào 

những vấn đề cử tri kiến nghị, trong đó 11 kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết 

dứt điểm.  

2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri 

vẫn còn một số hạn chế như: 

- Số ý kiến, kiến nghị của của chưa được giải quyết dứt còn nhiều (09/20 = 

45%). 

- Có ý kiến của cử tri đã được nêu nhiều lần (04 lần) như vấn đề nợ đọng 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã do cử tri là đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã 

Hồng Lĩnh kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền các cấp để có sự chia sẽ, giúp cơ 

quan Bảo hiểm trong vấn đề này nhưng cuối cùng ý kiến lại được chuyển về yêu 

cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh báo cáo. 

2. Nguyên nhân những hạn chế 

- Nhiều nội dung cử tri kiến nghị là những vấn đề lớn, liên quan đến nhiều 

ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực; như: quản lý mỏ đá xây dựng, xây dựng cầu, 

cống; tuyển dụng công chức,..., để giải quyết được những kiến nghị này cần 

nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia giải quyết, dẫn đến sự phối hợp giữa các cơ 

quan rất khó khăn, có sự chồng chéo, nên việc giải quyết đòi hỏi phải có thời 

gian; mặt khác, do ngân sách địa phương còn khó khăn nên nhiều kiến nghị của 

cử tri, nhất là những kiến nghị về đầu tư xây dựng công trình giao thông, chỉnh 

trang đô thị…, khó có thể đáp ứng được kịp thời, mặc dù những nguyện vọng đó 

của cử tri là hoàn toàn chính đáng…; 

- Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - 

xã hội; trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một 

thời gian ngắn, giữa hai kỳ họp HĐND nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những 

hạn chế nhất định, nhất là những cơ quan nhận được nhiều kiến nghị.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Thường trực HĐND và Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 

Đề nghị HĐND tăng cường thực hiện việc giám sát kết quả giải quyết 

kiến nghị của cử tri theo quy định tại Điều 74, Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội và HĐND. 

Tiếp tục quan tâm kiến nghị giải quyết các nội dung cử tri thị xã Hồng 

Lĩnh nhưng chưa giải quyết xong. 

2. Đối với UBND và các sở, ngành cấp tỉnh 

Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm giải quyết các 

nội dung sau: 
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2.1. Về vấn đề chung: Có giải pháp rõ ràng để  xử lý các tài sản công gắn 

liền với đất dôi dư sau sáp nhập xã, thôn, xóm, trường học; hướng dẫn cụ thể 

việc tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn; hỗ trợ các 

biện pháp về mặt QLNN, tháo gỡ giúp ngành BHXH xử lý nợ đọng bảo hiểm y 

tế hiện nay tại các địa phương. 

2.2. Đối với các vấn đề của cử tri thị xã Hồng Lĩnh: 

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, tháo gỡ những vướng mắc để 

đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận; 

nâng cấp quốc lộ 1A cũ đoạn từ Trạm cân đến Đê Bấn, thị xã Hồng Lĩnh; nâng 

cấp cống Bãi tràn và cống Đức Hồng thuộc hệ thống kênh dẫn Lam Hồng; 

- Quan tâm chỉ đạo các ban ngành liên quan, đề xuất Tổng công ty điện 

lực miền Bắc xem xét, quyết định di dời tuyến đường điện 35KV đoạn qua hai 

phường Đức Thuận và Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh; 

- Tạo cơ chế, chính sách cho thị xã Hồng Lĩnh có điều kiện mở rộng và 

xây dựng hạ tầng thiết yếu Cụm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề Trung Lương, 

thị xã Hồng Lĩnh. 

3. Đối với UBND thị xã 

3.1. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, chỉ đạo để tập trung giải 

quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của 

UBND thị xã. 

3.2. Đối với các kiến nghị tại kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa XVII 

thuộc thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa xong đề 

nghị UBND thị xã tiếp tục tiếp thu, giải quyết, báo cáo cụ thể cho HĐND thị xã 

và trả lời cho cử tri tại những cuộc TXCT tiếp theo.  

Trên đây là báo cáo kết quả phối hợp giám sát việc giải quyết các kiến 

nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa XVII tại thị xã Hồng 

Lĩnh; Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh báo cáo Đoàn giám sát của Thường 

trực HĐND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Đoàn giám sát của TT HĐND tỉnh;    

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- UBND thị xã và các phòng, ban, ngành liên quan; 

- UBMTTQ thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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