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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-HĐND Bình Dương, ngày      tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO  

Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giám sát 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX 
 

Ngày 30/6/2020, tại Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 

giám sát đối với UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 

thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX.  

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ  

- Chủ trì: Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND tỉnh. 

- Thường trực HĐND tỉnh: có mặt 7/7. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch 

thường trực. 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Ông 

Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch. 

- Đại diện các Ban của HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách (bà Đoàn Ngọc 

Như Tâm - Phó Trưởng Ban), Ban Văn hóa - Xã hội (bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - 

Phó Trưởng Ban), Ban Pháp chế (ông Đậu Đức Cường - Phó Trưởng Ban).  

- Tổ trưởng các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh: Bùi Duy Hiền (Tổ trưởng Tổ đại 

biểu thị xã Bến Cát - Bí thư Thị ủy Bến Cát), Nguyễn Phương Linh (Tổ trưởng Tổ đại biểu 

- Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng), Nguyễn Thanh Trung (đại biểu HĐND tỉnh ứng cử 

địa bàn thành phố Thuận An).  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị mời dự:  

+ Sở Giao thông vận tải (ông Trần Bá Luận - Giám đốc), Sở Xây dựng (ông Võ 

Hoàng Ngân - Giám đốc), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ông Hồ Trúc Thanh 

- Phó Giám đốc), Sở Kế hoạch và Đầu tư (ông Phú Hữu Minh - Phó Giám đốc), Sở Tài 

nguyên và Môi trường (bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc), Sở Tài chính (ông 

Nguyễn Ngọc Huấn - Phó Giám đốc), Sở Y tế (bà Cao Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc), 

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh (ông Nguyễn Vĩnh Toàn - Phó Giám đốc); 

Thanh Tra tỉnh (ông Từ Thanh Hà - Phó Chánh Thanh tra) và Cục Thuế tỉnh (ông 

Nguyễn Minh Hải - Phó Cục trưởng). 

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh (bà Nguyễn Khoa Diệu An - Phó Chánh Văn 

phòng), Văn phòng UBND tỉnh (ông Võ Văn Lượng - Chánh Văn phòng), Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ông Đỗ Hữu Tùng - Chuyên viên); 

+ Đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố: Thủ Dầu Một (ông 

Nguyễn Tuấn - Phó Chủ tịch), Thuận An (bà Võ Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch), 

Dĩ An (ông Đinh Văn Dĩ - Phó Trưởng ban Pháp chế), Tân Uyên (ông Lý Ngọc Phong 

- Phó Chủ tịch), Dầu Tiếng (ông Nguyễn Công Danh- Phó Chủ tịch), Bắc Tân Uyên 



2 

 

(bà Ngô Thị Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội), Bàu Bàng (ông Lưu Văn Long 

- Phó Chủ tịch), Phú Giáo (bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch), Bến Cát (vắng). 

+ Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thủ Dầu Một (ông Võ 

Chí Thành - Phó Chủ tịch), Thuận An (ông  Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch), Dĩ An (ông 

Lê Thành Tài - Chủ tịch, đại biểu HĐND tỉnh), Tân Uyên (ông Huỳnh Văn Lợi - Phó 

Chủ tịch), Bến Cát (Lê Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch), Phú Giáo (ông Tô Văn Đạt - Phó 

Chủ tịch), Bàu Bàng (ông Nguyễn Văn Thương  - Phó Chủ tịch), Bắc Tân Uyên (vắng). 

+ Lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh và chuyên viên của Văn 

phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

Sau khi nghe ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách thay 

mặt các Ban của HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX; phát biểu giải trình của đại 

diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, phát 

biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất kết luận như sau: 

1. Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá của các Ban HĐND 

tỉnh và UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 - 

HĐND tỉnh khóa IX và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của UBND tỉnh, quyết 

liệt, thường xuyên chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng, địa phương giải quyết, 

trả lời các kiến nghị của cử tri; đồng thời chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả 

thực hiện. Hầu hết các sở, ngành, địa phương trách nhiệm, nghiêm túc giải quyết, trả 

lời rõ ràng, bám sát nội dung kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả đúng thực tế và 

thời gian giải quyết được xác định cụ thể.  

- Tỷ lệ kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 được xem xét giải quyết đạt 

100%, trong đó tỷ lệ giải quyết xong đạt 90,2% (101/112 kiến nghị), cao hơn so với 

kỳ trước1, còn lại 11 kiến nghị đang nghiên cứu, xử lý theo kế hoạch, lộ trình trong 

thời gian quy định (chiếm 9,8%).  

- Đối với 83 kiến nghị còn tồn đọng của các kỳ họp trước giải quyết trong năm 

2020: đã giải quyết được 37/83 kiến nghị2, đạt 44,6%; còn lại 46/83 kiến nghị chưa 

giải quyết xong, chiếm 55,4%.  

Bên cạnh kết quả đạt được khá tốt, cũng còn những hạn chế đã được chỉ ra trong 

báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh đề nghị: 

                                                
1

 Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười: tỷ lệ giải quyết xong đạt 71,1% (160/225 

kiến nghị), còn lại 65/225 kiến nghị (chiếm 28,9%) tiếp tục xem xét giải quyết. 
2 Giải quyết 37/83 kiến nghị các tồn đọng của các kỳ họp trước, cụ thể: đã giải quyết xong 03/05 kiến 

nghị tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ; 02/06 kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ Tư; 03/11 kiến nghị trước, sau 

kỳ họp thứ Năm; 03/08 kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ Bảy; 04/14 kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ Tám; 
22/39 kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ Mười. 
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- UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm chỉ đạo, điều 

hành để giải quyết thấu đáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và đảm bảo thực hiện theo lời 

hứa, theo thời gian lộ trình, kế hoạch đã xác định. Đề nghị các ngành, địa phương quan 

tâm hơn nữa trong công tác phối hợp giải quyết đối với từng vụ việc nhất là những vụ 

việc các Ban đã nêu trong báo cáo thẩm tra như: các công trình giao thông trên địa bàn 

huyện Dầu Tiếng, việc nạo vét sông Thị Tính, việc ô nhiễm kênh Ba Bò...  

- Đối với 46 kiến nghị của các kỳ họp trước còn tồn đọng trong năm 2020 và 11 

kiến nghị của kỳ họp 12 chưa giải quyết xong, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các 

sở, ngành, địa phương quan tâm, sớm giải quyết. 

- Đối với các kiến nghị nội dung trả lời chưa sát với ý kiến của cử tri hoặc chưa có 

sự đồng tình của địa phương (tại Phụ lục 3, Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 

29/6/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách và 03 báo cáo của UBND thành phố Thuận An, 

thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng3), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiên 

cứu ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của địa phương, tổ chức kiểm tra 

thực tế, xử lý và có văn bản trả lời thỏa đáng, gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước 

ngày 20/7/2020.  

- Đối với công tác tổng hợp nội dung trả lời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành, 

đơn vị tham mưu UBND tỉnh trả lời lưu ý cách trả lời cử tri mạch lạc, dễ hiểu, đúng 

trọng tâm vấn đề, rõ ràng về cơ quan thẩm quyền xử lý, thời gian xử lý,…  

2. Qua xem xét kết quả và tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất không trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.   

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử 

tri đã có kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời cập nhật kết quả 

giải quyết đến ngày 15/7/2020 và gửi báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh 

trước ngày 20/7/2020 để phục vụ tiếp xúc và trả lời cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2020. 

4. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường 

phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc phối hợp với Thường trực HĐND cấp 

huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, phân loại và chuyển đúng thẩm quyền giải 

quyết đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến, tránh tổng hợp trùng lắp các nội 

dung đã trả lời, các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và đảm bảo tính chính xác, 

rõ ràng của kiến nghị.  

5. Đề nghị chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương 

phối hợp thực hiện tốt việc công khai, thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử 

tri; nhất là đối với những nội dung cần lộ trình, thời gian dài để giải quyết. 

                                                
3 Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND thành phố Thuận An; Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 

18/6/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng và Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thị xã Bến Cát.   
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6. Giao Văn Phòng HĐND tỉnh xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX để Thường 

trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020). 

Trên đây là ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giám sát 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX. 

Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo VP; 
- Phòng TH (3); 

- Lưu VT, Linh.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Bùi Văn Ra 
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