
 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 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 18 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp xem xét kết 
quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh (chủ trì Hội nghị); đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 
các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các 
Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 
Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 
lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả 
xem xét giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm 
kỳ 2016-2021 và ý kiến tham gia của lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” và thực hiện chủ đề của tỉnh năm 2019 là: “Tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và 
doanh nghiệp”, cần có những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện tinh thần 
nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chăm lo phục vụ nhân dân. 
Giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung thực 
hiện tốt hơn nữa để ngày càng chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. 

Cuộc họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp 
HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 là cuộc họp chuyên đề đầu tiên do 
UBND tỉnh tổ chức trong nhiệm kỳ này. Cuộc họp có mặt đầy đủ của các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giải quyết ý 
kiến, kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri là nhiệm vụ quan trọng, cần xem xét, thảo luận một cách tổng thể để 
đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn công 
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tác giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trong thời gian tới. Từ đầu nhiệm kỳ đến 
nay, UBND tỉnh đã nhận được 433 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực 
HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến trên 05 lĩnh vực của đời sống xã hội. UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết xong 
300 ý kiến, kiến nghị (chiếm 69,3%), hiện đang tiếp tục giải quyết 84 ý kiến, 
kiến nghị (chiếm 19,4%), còn 49 ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian 
tới theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực (chiếm 11,3%). 

II. ƯU ĐIỂM 

Trong thời gian qua, công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại các kỳ 
họp HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 có các ưu điểm sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động, tích cực 
phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND 
tỉnh tổng hợp, gửi đến UBND tỉnh xem xét giải quyết.  

2. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết nghiêm túc, đầy đủ, 
đúng thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; chất lượng, tiến độ 
giải quyết ngày càng được nâng lên. 

3. Kết quả giải quyết xong và đang giải quyết chiếm tỷ lệ cao và 100% 
các kiến nghị của cử tri đều được UBND tỉnh trả lời nghiêm túc. Trong tổng số 
433 ý kiến, kiến nghị có 300 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong chiếm 69,3%; 
84 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 19,4%. 

4. Các kiến nghị về cơ chế chính sách đều được UBND tỉnh tiếp thu để 
chỉnh sửa hoặc kiến nghị với Trung ương điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.  

5. Việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trực tiếp 
trên truyền hình để cử tri biết kết quả giải quyết, thấu hiểu, chia sẻ và đồng 
thuận với công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh.  

6. Một số tổ đại biểu HĐND tỉnh đã mời một số lãnh đạo sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố cùng dự tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyên 
vọng của cử tri. Qua đó tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời có biện pháp giải quyết ý 
kiến, kiến nghị cử tri; đồng thời có thể giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử 
tri ngay tại các cuộc tiếp xúc cử tri.  

III. HẠN CHẾ 

1. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung vào 2 nội dung chính 
là đề nghị đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và kiến nghị về chế độ, chính sách.  

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng, tuy nhiên để giải quyết vấn đề này cần phải có nguồn lực lớn, 
trong khi nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ cụ thể cho từng công trình 
theo kế hoạch trung hạn 5 năm, nguồn vốn ngân sách của tỉnh còn hạn chế nên 
không thể đáp ứng được ngay nguyện vọng của tất cả các cử tri. Mặt khác, có 
một số người dân sinh sống rải rác tại vùng sâu, vùng xa suất đầu tư hạ tầng rất 
lớn, khó khăn cho việc bố trí nguồn lực đầu tư.  
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Cử tri kiến nghị về các chế độ, chính sách chủ yếu thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Trung ương. UBND tỉnh đã thường xuyên kiến nghị, đề xuất với 
Trung ương sửa đổi, bổ sung nhưng cùng cần phải có thời gian.  

 2. Vẫn còn một số sở, ban, ngành chưa thật sự chủ động giải quyết các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết còn chậm. Công tác phối hợp giữa 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để giải quyết một số việc chưa 
chặt chẽ, kịp thời; vẫn còn 49 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết (chiếm 11,3%), 
chưa đáp ứng được mong muốn của cử tri.  

3. Một số kiến nghị của cử tri chưa rõ, chưa đúng thực tế đã phần nào gây 
khó khăn trong quá trình giải quyết. Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri 
của một số sở, ban, ngành còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong 
việc giải quyết kiến nghị cử tri. 

 4. Cách thức xây dựng báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 
tri để trình bày tại kỳ họp HĐND tỉnh còn có bất cập, báo cáo trực tiếp tại kỳ 
họp HĐND tỉnh chỉ theo từng nhóm vấn đề, không báo cáo được đầy đủ từng ý 
kiến, kiến nghị của cử tri. 

5. Hình thức tiếp xúc cử tri chủ yếu là tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri 
trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh; 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. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, quyết liệt, thường xuyên đeo 
bám công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Tập trung chỉ 
đạo giải quyết kịp thời, cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của cử tri. Gắn công tác chỉ 
đạo, điều hành với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. 
Trong quá trình triển khai thực hiện phải rút ra được các bài học kinh nghiệm để 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều chỉnh và xây dựng cơ chế chính sách, kiến nghị 
với tỉnh, với Trung ương để giải quyết. 

2. Nghiêm túc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, thực hiện 
giải quyết dứt điểm đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền và trong khả 
năng. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền chưa thể giải quyết ngay 
trong thời gian trước mắt thì tiếp thu và tìm giải pháp từng bước giải quyết để 
khắc phục. Trong đó phải chủ động nắm những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc 
để giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương. 

3. Các cơ quan, đơn vị 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. 

4. Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công việc và 
tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND phù hợp với tình hình thực tiễn và 
nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 
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5. Các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả tổng 
hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời phải chủ động nắm được đầy đủ các 
quy định, chế độ, chính sách, tình hình trong và ngoài tỉnh để kịp thời giải đáp 
cho cử tri hiểu về những thắc mắc, 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. 

6. Các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tổng hợp kiến nghị đi vào những 
vấn đề căn bản, quan trọng của toàn tỉnh để đề nghị UBND tỉnh giải quyết, tạo 
bước phát triển chung cho toàn tỉnh (nông nghiệp, giáo dục, văn hoá, quốc 
phòng - an ninh). Việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phái rõ, đúng 
bản chất, sát tình hình thực tiễn. 

V. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt chủ đề của năm 2019 và các nhiệm vụ 
mà UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong 
giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, đồng thời đề ra các giải pháp, lộ trình giải 
quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết. UBND các 
huyện, thành phố khẩn trương tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải quyết kiến 
nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ cho đến này, thời gian hoàn thành xong trước 
ngày 20/5/2019.  

Ngoài ra, yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo UBND 
các xã, phường, thị trấn phải tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri do các tổ 
đại biểu HĐND tỉnh thực hiện trên địa bàn được giao quản lý.  

 2. Đẩy mạnh huy động, thu hút các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng 
cấp và chỉnh trang đô thị để đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

3. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành của tỉnh để xem xét, 
đề xuất chỉnh sửa những nội dung còn vướng mắc, bất cập. Tham mưu ban hành 
các cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực 
tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời tiếp tục kiến nghị với 
Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các quy định, cơ 
chế, chính sách còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết kiến nghị cử tri, 
nhất là những kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Tăng cường chủ 
động trong công tác nắm tình hình các vấn đề mà cử tri quan tâm để tập trung 
tham mưu, giải quyết.  

5. 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 và công khai 
trên các phương trên thông tin đại chúng để người dân giám sát. 
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6. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các Ban của 
HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 
phố tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôc đốc việc giải quyết ý kiến, kiến 
nghị cử tri của các cơ quan chức năng để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của 
cử tri được giải quyết thỏa đáng. Tăng cường công tác tập huấn cho đại biểu 
HĐND các cấp nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện các 
chế độ, chính sách và quy định của nhà nước. Thay đổi cách thực tiếp xúc cử tri, 
tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng. 

 7. Tiếp tục triển khai xây dựng Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 
để báo cáo HĐND tại các kỳ họp, gồm: 01 Báo cáo đầy đủ kết quả giải quyết 
từng kiến nghị của cử tri (để các đại biểu tham khảo) và 01 báo cáo khái quát 
theo từng nhóm vấn đề về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri (để trình bày trực 
tiếp tại kỳ họp). 

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, rà soát lại các nội dung, số liệu, cập 
nhật lại thông tin giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; biên tập, chỉnh sửa trình 
UBND tỉnh ban hành Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả xem xét giải quyết 
kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các huyện, 
thành phố lựa chọn một số tuyến phố triển khai thực hiện thí điểm xây dựng văn 
minh trong đời sống như: không lấn chiếm lòng lề đường, văn minh trong việc 
hiếu, việc hỷ... từ đó đề xuất UBND tỉnh xem xét nhân rộng mô hình trên toàn 
tỉnh. 

 3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri. Kiểm tra, rà soát 
lại các cơ chế, chính sách còn bất cập, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung; gửi Văn 
phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi hoặc kiến 
nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi theo thẩm 
quyền./. 

 
Nơi nhận:   
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các VP: TU, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT - TH tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng, đơn vị trực thuộc VP;   
- Lưu: VT, TH (PT).

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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