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S:  9  /BC-HDND Xuân Trwàng, ngày iii tháng 12 näm 2021 

BAO CÁO 
Giám sat kêt qua giãi quyt kiên nghj cüa cu tn tü k' h9p thfr 2 

dn tru'uc kS h9p thIi' 4 HBND huyn khóa XXI, nhim k5' 2021-2026 

KInh giri: 
- TT Huyn üy, HDND,UBND huyn; 
- Các di biu HDND huyn; 
- Các Ca quan, dan vj lien quan. 

Thirc hin Khoãn 3, Diu 90 Lut To chirc chInh quyn dja phuang vâ Diêu 
74 Lut hot dng giám sat cüa Quôc hi và HDND, Thung trrc HDND huyn dã 
thirc hin giám sat kt qua giái quy& kin ngh cüa cr tn tr k5' h9p thir 2 dn truc 
k5' h9p thir 4 HDND huyn khóa XXI, nhim k51 202 1-2026, Thuông trirc HDND 
huyn báo cáo kt qua c11 th nhu sau: 

1. TInh hInh và kêt qua giãi quyêt kin ngh cüa cu tn 

- Trurc k5' h9p thu 2, HDND huyn khóa XXI, Thung trirc HDND huyn 
cia phi h9'p vâi Thung trirc Uy ban MTTQ huyn t chüc hi nghj tip xiic giüa 
di biu HDND huyn vi ci1r tn trong huyn vào ngáy 07/7/2021 tai  Nhà van boa 
huyn vri khoâng gn 300 lu'çt cir tn tham dir. Ti hi nghj, cü tn trong huyn cia 
kin ngh vi UBND huyn và các ca quan chirc náng cüa huyn tt câ 08 ni dung 
thuc 6 linh v11c (Nông nghip, nông thôn 01 kiln,Giao thông, xáy dimg 01 j 
kié'n, Quán l dá't dai 01j kiln;Tài chInh 02 j kié'n,Quán sit 01 j kié'n;Nói vu 02 
kiln,). Dng chI Chü tch UBND huyn cia tnjc tip trá Rn, lam rö 04 kin lien 
quan dn linh vrc Quân s'r, Ni vii, Tài chInh (M trQ' xây dyng NVH); tip thu, 
xem xét giái quyt 04 kin (Nông nghip, nóng thón 01 • kiê'n, Giao thông, xdy 
dyng 01 kiln; Quán lj dá't dai 01 kiln, Tài chInh 01 j kiln,). Thuô'ng trixc HDND 
huyn cia ph& hcp vi Uy ban MTTQ huyn tng hçp ciy dü các kin, kin nghj 
cüa cir tn và báo cáo tai  k' h9p thu 2; dng th?i chuyn dn các ca quan có thrn 
quyên xem xét, giãi quyêt Va trá 1i cir tn. 

Ti k5' h9p thu 2, dng chI Chü tjch UBND huyn ci trá li dy dü kin, 
kin nghj con 1i cüa cir tn. Trong do, cia dua ra các giái pháp, l trInh d giái 
quyt các kin, kiñ nghj trong thi gian tâi d trã lO'i cr tn. Dng thi, dng chI 
Chü tch UBND huyn cia nghiêm tüc tip thu, giái tnInh, lam no them các kin, 
kin nghj cüa cü' tn và các 2 kiên cüa di biêu HDND huyn ti kS'  h9p. 

Kt qua giãi quyt 04 kin du'çc tiêp thu dn nay: 04 kin, kin nghj 
cüa cir tn cia dugc trá Ru ti Báo cáo s 255/BC-UBND ngày 17/11/2021 và du'cuc 
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báo cáo .tai Hi nghj tip xic cir tn ngày 18/11/2021. Trong do, 02 kin thuc 
linh virc giao thông, xây drng và Tài chInh dã duçxc trã 1i, lam rö; 02 kiên con 
1i tip tiic chi dto xem xét giãi quyt: (1) xir 1 khc phc st Ri 250m bOr kênh 
Nam Din (doQn tir có'ng Nam Din B qua khu vy'c nghia trang so 4,); (2) giãi 
quyt tháo go khó khan, vixmg mc vüng dt bãi xã Xuân Châu. 

- D chun bj cho k' h9p thr 4 HDND huyn khóa XXI, Thi.thng trirc 
HDNID huyn dã phi hçip vâi ThuO'ng trrc Uy ban MTTQ huyn to chrc hi ngh 
tip xiic ci:r tn gi&a dti biu HDND huyn vOl ctr tn trong huyn vào ngày 
18/11/2020 theo hlnh thCrc trirc tuyn tai  dim cu Hi tnthng Nhà van hóa huyn 
và Tru sO HDND-UBND các xã, tM trn vOi khoâng gn 700 1uçt cir tn tham dr. 
Tti Hi nghj tip xüc c1r tn, di din T dai  biu HDND huyn thông báo v dir 
kin ni dung, chuang trInh cña k' h9p thu 4, HDND huyn; kt qua thrc hin 
nhim v phát trin KT-XH nàm 2021, phuong huOng, nhim vii nàm 2022 vã báo 
cáo tin d giãi quyt các kin, kin nghj cüa cr tn tir kS'  h9p thir 2 den nay. 

Ti hi nghj, ci:r tn trong huyn dA kin ngh vOi UBND huyn va các ca 
quan chüc näng cüa huyn tht câ 15 ni dung thuc 6 11'nh virc (Tài chInh, xáy c4rng 
NTM 03 j kiê'n, Tài nguyen — môi trztàng 01 kiln, N5i vt 01 j kiln; Công an 02 
kiln; NOng nghiêp, nOng thOn 04 • kiê'n, Giao thOng, xáy dyng 04 kié'n). Dông 
chI Chü tjch UBND huyn dã trirc tip trâ Ryi, lam rO 06 kin lien quan dn linh 
virc Tài chInh, xây dirng NTM, Tài nguyen — môi truOng, Ni vii, Cong an; tiêp 
thu, xem xét giái quyt 09 kin (Nông nghip, nOng thOn 04 j kiln; Giao thông, 
xáy dtng 04 kiln; COng an 01 j kiln) .ThuOng trirc HDND huyn dã phi hp vOi 
IJy ban MTTQ huyn tng hcrp, phân loai các ' kin, kin nghj cüa cir tn, chuyn 
dn các co quan cO thm quyn xem xét, giái quyt và trã Ru c1r tn. 

2. Nhn xét, dánh giá 

2.1. U'u dilm: Thông qua vic giám sat kt qua giâi quyt kin nghj cüa cu 
tn ti:ir kS'  hpp thO 2 dn truOc kS'  h9p thu 4 HDND huyn, Thu&ng trirc HDND 
huyn nhn thy: UBND huyn, các ccu quan, dan vj lien quan vOi trách nhim cüa 
rnInh, ngay sau khi nhn duçuc 2 kin, kin nghj cUa cu tn dä chi do, t chuc 
nghiên cuu, tip thu, giâi quyt, trã lOi dy dü, nO rang v nhü'ng vn d cO tn kin 
nghj và di biu HDND huyn quan tam. Nhünig ni dung tip thu, xem xét giãi 
quyt dã tIch circ chi do giái quy& theo thâm quyn và khá nãng ngun 1irc cüa 
dja phuong và có sir ph& hçup chat ch giUa các ca quan, dan vj, dja phi.rong. 

2.2. Tn tai, han c/il: Mt so kiên, kiên nghj cüa cu tn truOc day, den nay 
tiên d giài quyt con chm, kt qUa giài quyt chua dáp Ong kS'  v9ng cUa cO tn và 
nhân dan, nhu: vic khc phiic tInh trng nung bO hoang, dt 2 lUa xen kçt trong 
khu dan cu; chit lugng khárn chüa bnh và chãm soc suc khôe nhân dan cOn han 
ché; tInh trng xá rae thai, nuOc thai gay ô nhim rnôi truO'ng, nht là 0 nhQng dja 
phuang có lang ngh và khu chàn nuOi tp trung; vic xO 1, khc phic hu qua d& 
vOi các vi phm v dt dai cOn chm,... 
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3. Kin nghj 

D tip tic nâng cao ch.t lucing, hiu qua vic giài quyt 1cin, kin ngh 
cüa Cu tn vtà kin cht vn cUa dti biu HDND huyn, dáp 11ng sr mong dcii cña 
Cu tn và nhân dan trong huyn, Thu?mg tlVc HDND huyn dê nghj: 

- Thuing tnirc Üy ban MTTQ huyn tip tc tng hçip, phân 1oü dày dü, rö 
rang các kin, kin nghj cüa ci'r tn; dông thyi phôi hgp vâi Thuing trirc HDND 
huyn phân 1oti no nhttng kin dã dugc trâ Ru, lam rO, nhüng kin dugc tip 
thu, xem xét giâi quy& d tong hçip, phân loi gfri Rui các co quan chrc näng có 
thm quyn xem xét giâi quy& và trâ lôi; thuing xuyên phOi hçip vâi Thuing trirc 
HDND, các Ban I-IDND huyn và các té chüc thành viên trong vic giárn sat giài 
quyt các kin, kin nghj cüa ci'r tn và kin cht van cüa dii biêu HDND 
huyn, gop phn xây drng chInh quyên vttng manh,  thrc sir là cüa nhân dan, do 
nhân dan, vi nhân dan. 

- UBND huyn tip titc quaii tarn chi dto giãi quy& kjp thii nh&ng kin, 
kin nghj chInh dáng cüa cu tn, nhât là các kin & phn htn chê dà nêu. Djnh kS' 
kiêm tra, dánh giá tin d, kêt qua giái quyêt kin, kin nghj cüa cu tn d chi dao 
CáC CO quan lien quan xern xét, giài quyt và trá Rui cu tn. Di vui nhung kin nghj 
chInh dáng cüa cu tn, can có giâi pháp, l trInh, kê hotch ci th dê giái quyt thtu 
dáo, kjp thyi. Nhung v.n lien quan dn thuc, trách nhim cüa ngui dan, d 
nghj UBND huyn có bin pháp tuyên truyên, 4n dng thirc hin. Nhüng v.n d 
vuçut thrn quyn, tnách nhirn, dê nghj UBND huyn báo cáo cp co thm quyn 
xem xét, giài quyt và báo cáo kt qua giài quyt các ni dung kin nghj cüa cü tn 
tti cac cuc tip xüc cu tn và tti các kS'  hp thung l HDND huyn. Chi dto các 
Co quan, don vj, dja phuong t chic thirc hin nghiêm các kin nghj sau giárn sat 
cüa HDND, Thung tnirc HDND, các Ban HDND huyn. 

- Các dti biu HDND huyn tang cuOng trách nhim cüa ngui dti biu dan 
cu, thung xuyên närn bat các kiên, kiên ngh cüa cu tni, các vn d mM cern, birc 
xñc, các vi phrn v d.t dai, rnôi tnu'ing,... trên dja bàn uig cu; theo dOi, giám sat 
vic giâi quyêt cüa CC co quan, don vj lien quan d kjp thai báo cáo, phân ánh dn 
TO dai  biu HDND, TT HDND huyn. 

Trên day là Báo cáo giám sat vic giài quyt kin nghj cüa cu tn và kin 
cht v.n cüa dti biu HDND huyn tir k' h9p thu 2 dn truóc kS' hçp thir 4 HDND 
huyn khó; XXI. Thuô'ng trirc HDND huyn trân tn9ng báo cáo.!. 
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