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NGHỊ QUYẾT 

Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 

và trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Báo cáo số 

60/BC-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và 

trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.  

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Báo cáo số 131/BC-UBND 

ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; 

Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 26/6/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và 

trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 

Điều 2. Để giải quyết kịp thời, đạt kết quả những kiến nghị chính đáng 

của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

X; Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức 

có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương: 

- Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có kế hoạch tập 

trung giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại Báo cáo số 60/BC-

HĐND ngày 26/6/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gắn với tăng 

cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định pháp luật và 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, có kế hoạch, biện pháp và lộ trình giải quyết cụ 

thể đối với 47 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

đang giải quyết và sẽ giải quyết. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề 

không liên quan hoặc ít liên quan đến kinh phí và những vấn đề cử tri bức xúc, 

kéo dài trong khả năng của tỉnh; khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, chủ 

động bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc vốn Trung ương hỗ trợ để triển khai, 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công theo kế hoạch. 

- Đối với 07 nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền của 

Trung ương: Chỉ đạo các sở, ngành chức năng thường xuyên theo dõi kết quả, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Trung ương sớm 

quan tâm, giải quyết hoặc có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ để địa phương 

thực hiện.  

- Đối với 20 nội dung kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy 

ban nhân dân các huyện: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, giải quyết 

theo thẩm quyền hoặc chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để sớm 

hoàn thành các nội dung công việc được giao, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả 

thực hiện để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở rà soát, tổng hợp kiến 

nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri và do đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển 

đến từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhu cầu cấp thiết của địa phương, chủ động 

phối hợp với các Sở, ngành xây dựng danh mục các dự án xây dựng cơ bản 

trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cần bố trí ngân sách của 

Trung ương, tỉnh, huyện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

 - Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chặt chẽ 

việc tiếp nhận, phân loại kiến nghị của cử tri do Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển đến để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân công các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết, tham mưu nội 

dung trả lời cho cử tri; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương; định kỳ rà soát, tổng 

hợp, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương và của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh: 

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, 

truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án hình sự, dân sự; chủ động phối hợp, đề 

nghị Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan trong việc cung cấp 

thông tin, tài liệu, chứng cứ để giải quyết kịp thời các vụ án theo thẩm quyền, 

không để kéo dài gây bức xúc cho cử tri. 

- Giải quyết kịp thời theo thẩm quyền và quy định pháp luật đối với các 

kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan 

đến các hoạt động tư pháp trong thời gian đến. 
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3. Các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, 

lĩnh vực, đối tượng. 

- Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi kết thúc mỗi đợt tiếp 

xúc cử tri, thực hiện nghiêm túc việc họp với Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện để tổng hợp, phân loại chính xác các nội dung kiến nghị của cử tri trước 

khi gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, nhất 

là đối với những vấn đề bức xúc, kéo dài ở địa phương. 

- Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần thường xuyên chủ động theo 

dõi kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, 

kể cả các kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giải quyết để có đầy đủ thông tin trả lời và giải thích cho cử 

tri khi tiếp xúc cử tri. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa X.  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ban Công tác ĐBQH - UBTV Quốc hội; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND, UBND,  
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, TH (Liên). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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