
 
 

BÁO CÁO 
Hội nghị chuyên đề xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ 

họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 227/TB-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử 
tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 21/5/2019, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội 
nghị chuyên đề xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND 
thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND thành phố tổng hợp báo cáo 
kết quả như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Tình hình, nội dung kiến nghị của cử tri  

Ngay sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực 
HĐND thành phố tổng hợp, gửi đến, UBND thành phố phân loại, chuyển đến các 
cơ quan, đơn vị thuộc thành phố giải quyết kiến nghị cử tri theo thẩm quyền. Nội 
dung cử tri kiến nghị tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:  

- Kiến nghị về quản lý đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư..., xử lý ô nhiễm môi 
trường; chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, môi trường.  

- Kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách bảo 
hiểm; phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, thôn.  

- Kiến nghị về đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản 
lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố. 

 - Kiến nghị về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.  

2. Về số lượng, tiến độ, chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị  

2.1. Về số lượng  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND thành phố đã nhận được 313 ý kiến, 
kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố tổng hợp. UBND thành 
phố đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã giải 
quyết xong hết 291 ý kiến, kiến nghị (chiếm 92,97%), còn 22 ý kiến, kiến nghị 
đang giải quyết và sẽ hoàn thành trong thời gian tới theo lộ trình và khả năng về 
nguồn lực (chiếm 7,03%).  
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(Có biểu Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo Báo cáo)  

2.2. Về tiến độ, chất lượng giải quyết  

Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND thành phố chỉ đạo 
xem xét, giải quyết nghiêm túc, đầy đủ, đúng thẩm quyền và phù hợp với điều 
kiện thực tế của thành phố.  Sau khi được giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết các ý 
kiến cử tri, các phòng, ban, đơn vị thành phố đã tổ chức kiểm tra thực địa và tham 
mưu phương án giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực trong công tác 
phối hợp giải quyết, giải trình ý kiến cử tri, xử lý những vướng mắc, kịp thời báo 
cáo kết quả giải quyết với lãnh đạo UBND thành phố. 100% ý kiến, kiến nghị cử 
tri được chỉ đạo xem xét giải quyết, không có nội dung bỏ sót.  

3. Một số hạn chế, vướng mắc   

- Còn một số nội dung chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn như: Việc 
đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cải tạo vỉa hè, cống thoát nước... do liên quan đến 
nguồn vốn, điều kiện ngân sách của thành phố có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư 
cho sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình là rất lớn. Hằng năm, 
UBND thành phố phải căn cứ vào khả năng cân đối của từng nguồn vốn và tính 
cấp bách của từng lĩnh vực để từ đó lập kế hoạch đầu tư từng bước, ưu tiên tập 
trung cho các dự án trọng điểm, các lĩnh vực cấp bách. Do đó, việc giải quyết một 
số nội dung chưa thể đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của cử tri.  

- Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực đời sống 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. Hình thức tiếp xúc cử tri chủ yếu là tổ chức Hội nghị tiếp xúc 
cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố, chưa thực hiện được tiếp xúc cử tri 
theo chuyên đề từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng để tiếp nhận được những ý 
kiến, kiến nghị có tính chất chuyên sâu.  

- Một số đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, nắm bắt các cơ chế, chính 
sách, thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh chưa đầy đủ 
nên chưa kịp thời giải đáp các ý kiến, kiến nghị ngay tại các kỳ tiếp xúc cử tri; 
còn có những kiến nghị được gửi đến UBND thành phố xem xét, trả lời nhiều lần 
qua nhiều kỳ họp.  

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thường xuyên, sâu sát, quyết liệt bám sát 
với chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm dược giao. Chỉ đạo kịp thời, cụ thể từng ý 
kiến, kiến nghị của cử tri. Trong quá trình triển khai thực hiện phải rút ra được 
bài học kinh nghiệm để chỉ đạo, điều chỉnh và xây dựng quy chế, chính sách, 
kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền. 

- Nghiêm túc thực hiện dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo 
thẩm quyền, những ý kiến, kiến nghị chưa thể giải quyết ngay thì phải tiếp thu 
và tìm ra những giải pháp để từng bước giải quyết vấn đề. Chủ động nắm những 
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vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc để giải quyết thuộc trách nhiệm của các phòng, 
ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp giải 
quyết kiến nghị của cử tri. Phân công nhiệm vụ cụ thể giải quyết ý kiến của cử 
tri cho từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, đồng thời 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi kết quả làm việc. 

- Nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả của các đại biểu HĐND thành 
phố. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung tổng hợp những vấn đề 
quan trọng mà cử tri quan tâm, các ý kiến phải cụ thể, rõ ràng, bám sát với tình 
hình thực tế. Chủ động nắm bắt được đầy đủ các quy định, chính sách, tình hình 
của địa phương nơi ứng cử để kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của 
người dân. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 Để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 
trọng tâm sau: 

 1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt là trách nhiệm của 
người đứng đầu trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, đồng thời đề ra các 
giải pháp, lộ trình giải quyết những ý kiến, kiến nghị cử tri chưa được giải quyết. 
Chỉ đạo lãnh đạo UBND các phường, xã tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử 
tri do các tổ đại biểu HĐND thành phố thực hiện trên địa bàn được giao quản lý. 

 2. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp 
giải quyết kiến nghị của cử tri. Phân công nhiệm vụ giải quyết kiến nghị cho 
từng bộ phận, từng cá nhân cụ thể, đồng thời có phương pháp kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc, đánh giá thực hiện. 

3. Kiểm tra, rà soát lại các cơ chế, chính sách còn bất cập, vướng mắc cần 
sửa đổi, bổ sung, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời  xem xét, giải quyết 
theo thẩm quyền. 

4. Chủ động nắm bắt tình hình các vấn đề mà cử tri quan tâm, tập trung 
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn và 
thông báo, trả lời kết quả giải quyết để cử tri được biết. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

1. Đề nghị Thường trực HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành 
phố, các Ban của HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố tăng cường 
công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 
của các đơn vị. 

2. Các đại biểu HĐND thành phố: 

-  Chủ động nắm được đầy đủ các quy định, chế độ, chính sách, tình hình 
trên địa bàn thành phố để kịp thời giải đáp cho cử tri hiểu về những thắc mắc, 
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kiến nghị có thể trả lời được ngay, hạn chế tình trạng ghi nhận kiến nghị chuyển 
đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

- Quan tâm tổng hợp kiến nghị đi vào những vấn đề căn bản, nhiệm vụ 
trọng tâm của giai đoạn để đề nghị UBND thành phố giải quyết. Việc tổng hợp 
các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải rõ, đúng bản chất, sát tình hình thực tiễn. 

  Trên đây là Báo cáo Hội nghị chuyên đề xem xét kết quả giải quyết kiến 
nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021./.  

 
 

 
Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP;  
- CT, các PCT UBND TP; 
- UBMTTQVN TP; 
- Các phòng, ban, cơ quan đơn vị TP; 
- UBND các phường, xã; 
- C, PCVP, các CV; 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 
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