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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát 

của HĐND huyện năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND huyện;
Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 18/3/2022 của Thường trực HĐND huyện về
giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện năm 2021,
qua xem xét Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện và ý
kiến của các đại biểu tại buổi giám sát  ngày 27/5/2022. Thường trực HĐND
huyện tổng hợp, đánh giá như sau:

1. Những nội dung giám sát  

Trên cở sở các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện năm 2021, Thường
trực HĐND huyện đã tổng hợp 35 nội dung kiến nghị chưa được giải quyết hoặc
chưa có báo cáo kết quả giải quyết, gửi đến UBND huyện đề nghị báo cáo. Các
kiến nghị sau giám sát chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội
trên địa bàn huyện (như công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng,
thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính,
quản lý tài nguyên, khoáng sản...), trong đó có một số nội dụng đã tồn tại kéo dài
từ những năm trước nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. 

2. Tình hình giải quyết các kiến nghị 

Qua xem xét báo cáo của UBND huyện, về cơ bản cơ quan chịu sự giám sát
theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên
môn giải quyết, giải trình. Đến nay, đã có 20/35 nội dung kiến nghị mà HĐND
huyện chuyển đến, đã được UBND huyện giải trình, giải quyết đạt tỷ lệ 57,2%.
Còn lại 15/35 nội dung kiến nghị đang thực hiện và chưa thực hiện chiếm tỷ lệ
42,8% (có phụ lục kèm theo).

3. Nhận xét về nội dung trả lời các kiến nghị 

Thường trực HĐND huyện nhận thấy: Trên cơ sở các ý kiến tổng hợp tại
Công văn số 06/HĐND ngày 18/3/2022 của Thường trực HĐND huyện, UBND
huyện đã tổng hợp, trả lời, một số nội dung trả lời có trọng tâm, có giải pháp xử
lý giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó qua theo dõi quá trình giải quyết các kiến
nghị vẫn còn những hạn chế như:

- Một số kiến nghị sau các đợt giám sát HĐND huyện năm 2021 chưa được
UBND huyện, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời; chưa theo
dõi, đôn đốc thường xuyên nên việc giải quyết các kiến nghị còn chậm;
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- Một số nội dung trả lời các kiến nghị còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu
giải pháp, kế hoạch và thời gian thực hiện.

- Một số ý kiến kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tồn tại
nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; trong quá trình thực hiện còn vướng
về mặt thủ tục, cơ chế, chính sách. Đồng thời, một phần trách nhiệm là do một số
cơ quan đơn vị chưa thật sự quan tâm kiến nghị của cử tri quan tâm, nắm bắt
thông tin chưa kịp thời; dẫn đến xử lý công việc chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Việc thực hiện trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu của một số cơ
quan, đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ giải quyết hoặc tham mưu cho
UBND huyện giải quyết các kiến nghị có lúc còn thiếu, công tác phối hợp với các
cơ quan đơn vị chưa xuyên suốt nên có một số kiến nghị chậm giải quyết.

4. Kiến nghị, đề xuất

Căn cứ báo kết quả thực hiện  các  kiến nghị  sau giám sát năm 2021  của
UBND huyện và qua kết quả giám sát trực tiếp của Thường trực HĐND huyện
đối với UBND huyện. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan
tâm, chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xem xét
giải quyết hoàn thành các nội dung chưa thực hiện tại Báo cáo số 92/BC-UBND
ngày 13/5/2022 của UBND huyện (cụ thể là  15 nội dung kiến nghị đang thực
hiện và chưa thực hiện theo phục lục kèm theo).  Đồng thời, mỗi nội dung kiến
nghị cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trả lời rõ trọng tâm, thời gian và giải pháp
thực hiện cụ thể, hạn chế việc trả lời thiếu thuyết phục dẫn đến đại biểu và cử tri
phải kiến nghị nhiều lần.

- Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các phòng, ban chuyên môn được
phân công phụ trách, giao nhiệm vụ nhưng chậm tham mưu xử lý, giải quyết, để
kéo dài nhiều năm.

- Ngoài ra, cần xem xét, giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền của
UBND huyện cụ thể sau:

+ Xem xét, nghiên cứu các quy định của pháp luật để đề xuất kiến nghị với
các Sở, ngành và UBND tỉnh ban hành quy định phù hợp với địa phương về công
tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên (như san lấp đất...) nhằm
vừa đảm bảo quy định của pháp luật vừa tạo điều kiện phục vụ nhu cầu phát triển
sản xuất, sinh hoạt của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa
phương.

+ Đối với các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép, những trường hợp
không đồng thuận, không nhận bồi thường tại các dự án, còn chây ì kéo dài, cần
củng cố hồ sơ tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kiểm tra trụ bê tông chủ dự án cắm mốc dòng suối dự án chợ Bù
Na làm ngăn dòng nước chảy gây nguy cơ ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống của
nhân dân (theo kiến nghị của cử tri) có sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp
luật.
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+ Hiện nay trên địa bàn huyện vẫn có xảy ra trường hợp tín dụng đen, bán
điều non, cầm cố đất, lợi dụng tín nhiệm và thiếu hiểu biết pháp luật của đồng
bào dân tộc thiểu số làm hồ sơ ủy quyền vay vốn thành hồ sơ thủ tục sang
nhượng đất trong vùng đồng bào DTTS, việc này đã làm ảnh hưởng không nhỏ
đến đời sống cũng như an ninh trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Đề nghị UBND huyện cần quan tâm hơn nữa và chỉ đạo ngành chức năng điều tra
quyết liệt, xử lý nghiêm để có tính dăn đe và tạo niềm tin của nhân dân.

+ Công quản lý các đối tượng sau cai nghiện ma túy được UBND huyện
quan tâm chỉ đạo và có những bước chuyển tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều
hạn chế nhất là tái nghiện, vì vậy cần có giải pháp cấp bách để nâng cao hiệu quả
quản lý, hỗ trợ  tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có
việc làm, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

+ Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên
môn thuộc UBND huyện trong việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của
HĐND huyện gửi đến đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng thời, chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giải quyết các
kiến nghị liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám
sát  của HĐND huyện năm 2021.  Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND
huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện quan tâm, thực
hiện những kiến nghị, đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp HĐND
huyện khóa VII cuối năm 2022.

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (B/c)
- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
-  Các  phòng,  ban  chuyên môn thuộc
UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT.HĐND, UBND cấp xã;
- LĐVP;
- Lưu VT.

     TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
                 KT. CHỦ TỊCH
                 PHÓ CHỦ TỊCH 
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