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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp xem xét, đề xuất giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ 

họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Ngày 09/3/2020, đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì cuộc họp xem xét, đề xuất giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 

Mười hai HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tham dự phiên họp có Trưởng các phòng chuyên môn: Kinh tế và Hạ tầng, 

Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Giám 

đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và 

UBND huyện. 

 Sau khi nghe ý kiến phát biểu và thảo luận của các thành viên dự họp, đồng 

chí Hoàng Văn Chung, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kết luận một 

số nội dung như sau: 

Để tổ chức triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo kịp 

thời, chất lượng, hiệu quả. Đề nghị các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị được 

giao nhiệm thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng 

chuyên môn, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Đề nghị các 

phòng chuyên môn chủ động xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

2. Đối với các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị mà cần phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan, UBND các xã, thị trấn giải quyết, đề nghị các phòng chuyên môn, cơ 

quan, đơn vị chủ động có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện, cụ thể: 

a)  Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Kiến nghị của cử tri thị trấn về đầu tư xây dựng công trình thủy lợi: Phòng 

Nông nghiệp và PTNT khẩn trương ban hành văn bản gửi UBND thị trấn đề nghị 

tiếp nhận xi măng và vận động nhân dân tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết 

quả thực hiện về huyện trước ngày 30/5/2020. 

- Kiến nghị cấp cây giống đúng mùa vụ của cử tri xã Minh Khai: Đề nghị 

Phòng Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị UBND xã Minh Khai xem xét, 

giải quyết kiến nghị này, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục việc cấp cây giống cho 

các hộ gia đình được thụ hưởng đảm bảo đúng thời vụ. 

- Đối với các ý kiến, kiến nghị xem xét đầu tư các công trình thủy lợi quy 

mô lớn: Hiện nay, cơ cấu nguồn vốn, lập danh mục dự án đầu tư từ cấp xã đăng 

ký với huyện. Trong năm 2020, các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây 
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dựng nông thôn mới quy mô nhỏ và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT có văn 

bản gửi cho từng xã đề nghị UBND các xã lập danh mục báo cáo huyện để có cơ 

sở xem xét, bố trí vốn đầu tư. 

b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Kiến nghị của cử tri thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu đề nghị nâng cấp đoạn 

đường từ trường THPT Bình Gia đến thôn Pá Nim: Phòng Kinh tế và Hạ tầng có 

văn bản gửi đơn vị quản lý đề nghị thường xuyên thực hiện công tác duy tu, đề 

xuất cải tạo, nâng cấp mương thoát nước để khắc phục, đảm bảo thoát nước trong 

mùa mưa. 

- Kiến nghị của cử tri xã Tân Hòa đề nghị nâng cấp tuyến đường liên thôn: 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản gửi cho UBND xã Tân Hòa đề nghị thực 

hiện theo Đề án phát triển GTNT (Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 

19/01/2017 của UBND tỉnh), huyện hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp ngày 

công, cát sỏi… theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” và báo cáo 

kết quả thực hiện về huyện trước ngày 30/5/2020. 

- Kiến nghị của cử tri liên quan đến hỗ trợ xi măng, cấp cống làm đường 

GTNT, sắt thép làm cầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản gửi cho từng xã 

đối với từng nội dung đề nghị UBND các xã có Tờ trình đăng ký nhu cầu hỗ trợ xi 

măng, ống cống làm đường GTNT, sắt thép để huyện có cơ sở xem xét, phân bổ; 

tổ chức tiếp nhận xi măng, ống cống, sắt thép và vận động Nhân dân tổ chức triển 

khai thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” và báo cáo 

kết quả thực hiện về huyện trước ngày 30/5/2020. 

- Kiến nghị của cử tri xã Yên Lỗ xem xét xây dựng cầu treo: Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải để đăng ký danh mục đầu tư. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Khuổi Kiếc, xã Thiện Long đề nghị mở đường 

giao thông từ Pác Cáp đi Kỵ Héc: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản đề 

nghị UBND xã Thiện Long lập danh mục đề xuất ưu tiên đầu tư trong thời gian 

tới bằng nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trước mắt vận 

động nhân dân thực hiện theo Đề án phát triển GTNT (Quyết định số 109/QĐ-

UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh). 

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xem xét, đề xuất sử dụng 

nguồn dự phòng của công trình, dự án trình UBND huyện xem xét.  

c) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:  

- Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư thuộc thẩm quyền 

giải quyết của xã, đề nghị có văn bản gửi UBND xã đề nghị xã lập danh mục đầu 

tư; đối với các dự án quy mô nhỏ đề nghị UBND xã thực hiện theo Đề án phát 

triển GTNT (Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh). 

- Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất trường 

học: Có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức khảo sát cụ 

thể về quy mô học sinh để có cơ sở lập dự toán kinh phí đầu tư trình UBND 

huyện xem xét, bố trí nguồn vốn. 

d) Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
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- Kiến nghị xây thêm các phòng học tại điểm trường Khuổi Bổng, Cốc Pộc 

thuộc trường Mầm non Tân Hòa: Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản 

đề xuất cụ thể về xây dựng 02 phòng học Panen trình UBND huyện xem xét. 

- Kiến nghị xây 01 bếp ăn bán trú cho trường PTDTBT THCS Quang 

Trung: Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, UBND xã Quang Trung, đơn vị trường học tổ chức kiểm tra, khảo 

sát cụ thể và vận động nhân dân phối hợp mở rộng mặt bằng để xây dựng. 

đ) Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Kiến nghị về giải quyết hồ sơ cấp giấy CNQSD đất còn tồn: Giao Phòng 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổng hợp số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất (số lượng hồ sơ đã giải 

quyết, chưa giải quyết), thời gian hoàn thành trước ngày 25/3/2020. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện Văn bản 

gửi UBND các xã, thị trấn đề nghị tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất 

đảm bảo đầy đủ theo đúng quy trình; đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai tổ chức tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy trình và đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất. 

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, 

các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biết, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện;  

- Các thành phần dự họp; 

- Các cơ quan CM, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Kim Hữu 
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