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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến 

trước và sau kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh thẩm tra Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về 

Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 8 của 

HĐND tỉnh khoá XV. Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

I. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI DO BAN DÂN TỘC CHỦ TRÌ THẨM TRA 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-HĐND ngày 

07/9/2022 về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ 

họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XV; theo đó, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân 

công giám sát, thẩm tra kết quả giải quyết 05 kiến nghị của cử tri, bao gồm:  

- 04 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XV, thuộc 

trách nhiệm giải quyết của Sở Giao thông - vận tải (01 ý kiến), Sở NN&PTNT 

(03 ý kiến). 

- 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khoá XV, UBND tỉnh 

chưa giải quyết xong (thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư) 

tại Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 04/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Trên cơ sở quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân ngày 20/11/2015; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND, ngày 20/6/2019 

của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến 

nghị của cử tri tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn giải quyết các kiến nghị của cử tri theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, và phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của địa phương; tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định tại 

Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh. 

Qua nghiên cứu Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 27/10/2022 của UBND 

tỉnh và các văn bản liên quan, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Tám của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khoá XV tại Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 27/10/2022 của UBND 

tỉnh. Kết quả cụ thể: 05/05 nội dung kiến nghị cử tri thuộc nhiệm vụ giao Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh thẩm tra, đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, 

trả lời kiến nghị của cử tri, chiếm tỉ lệ 100%; trong đó:  
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- Có 02/05 kiến nghị của cử tri (chiếm 40%) đã giải quyết xong và “thông 

tin đến cử tri”, bao gồm các kiến nghị của cử tri liên quan đến bố trí số lượng người 

làm việc theo nhiệm vụ chuyên môn tại địa bàn đã được cơ quan chức năng trả lời 

và thông tin đến cử tri. 

- Có 03/05 kiến nghị của cử tri (chiếm 60%) đã được UBND tỉnh tiếp thu 

và “đang giải quyết”, bao gồm các kiến nghị của cử tri liên quan đến bảo đảm an 

toàn giao thông, giao đất giao rừng, điều chuyển quản lý tài sản công đã được các 

cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động giải quyết theo thẩm quyền; 

đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các công việc 

thuộc thẩm quyền; tham mưu đề xuất với cơ quan cấp trên hướng giải quyết dứt 

điểm các kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. 

 Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử 

tri của các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Việc giải quyết kiến nghị cử tri đã được UBND tỉnh có văn bản phân công 

giao nhiệm vụ cụ thể, tuy nhiên một số cơ quan, đơn vị giải quyết chậm so với 

yêu cầu. 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân khi giải quyết kiến nghị của cử tri.  

III. KIẾN NGHỊ  

Để các kiến nghị cử tri được giải quyết đầy đủ, không bị tồn đọng, kéo dài; 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành 

tiếp tục quan tâm, đôn đốc các cơ quan chức năng, các huyện, thị xã, thành phố 

trong việc giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị cử tri thuộc trách nhiệm của cơ 

quan, đơn vị; có giải pháp cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử 

tri đúng thời gian đã xác định. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước 

và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV của Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo 

sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ban Dân tộc HĐND tỉnh kính chuyển 

Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng CTHĐ; 

- Lưu VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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