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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh 

của cử tri trƣớc và sau kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân 

thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của 

HĐND 
1
 thành phố về Chương trình giám sát năm 2021, Chương trình số 

541/CTr-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố 

về Chương trình giám sát năm 2021, Kế hoạch số 216/KH-HĐND ngày 06 

tháng 7 năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 19 của 

HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND thành 

phố báo cáo kết quả giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của 

cử tri trước và sau kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 

- 2021 đối với UBND thành phố, như sau:  

I. TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN 

NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CỬ TRI  

1. Tình hình tiếp nhận  

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả TXCT trước và sau kỳ họp thứ 19 của 

09 Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đ  tổng hợp, 

chuyển đến UBND thành phố 51 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri 
2
. Hầu 

hết, nội dung các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi tới HĐND thành phố 

là những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân thành phố quan tâm liên quan 

đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - x  hội trên địa bàn thành phố, như: về 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các vấn đề về giáo dục, y tế, lao 

động - thương binh và x  hội; việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao 

thông; công tác bảo vệ môi trường; về cung cấp nước sạch và cung cấp điện sinh 

hoạt cho người dân sử dụng; thông tin về các đồ án quy hoạch, dự án trên địa 

bàn thành phố;… 

2. Kết quả giám sát 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 19 của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố có văn 

                                            
1
. Các từ viết tắt: Hội đồng nhân dân: HĐND; Ủy ban nhân dân: UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 

UBMTTQVN; đại biểu Quốc hội: ĐBQH; tiếp xúc cử tri: TXCT. 
2
. Tại Báo cáo số 456/BC-HĐND ngày 27/11/2020 (có 30 ý kiến) và Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 31/3/2021 

của Thường trực HĐND thành phố (có 21 ý kiến). 
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bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết và báo cáo kết 

quả đến Thường trực HĐND thành phố. Qua xem xét báo cáo của UBND thành 

phố về tình hình tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 
3
 và qua thực tế theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử 

tri, Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 

UBND thành phố và các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị, phản ánh của cử tri trong thời gian qua.   

Đến nay, có 51/51 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước, sau kỳ họp 

thứ 19 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đ  được UBND 

thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố, các đơn vị, địa phương 

có liên quan xem xét, giải quyết 
4
, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó:  

- Có 09/51 nội dung đ  được các sở, ngành, đơn vị có liên quan xem xét 

giải quyết cơ bản dứt điểm (chiếm tỷ lệ 17,65%); 

- Có 04/51 nội dung đ  được các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp thu và 

đang tìm biện pháp giải quyết (chiếm tỷ lệ 7,84%); 

- Có 21/51 nội dung đang được các sở, ngành, đơn vị có liên quan xem xét, 

sẽ giải quyết trong thời gian tới (chiếm tỷ lệ 41,18%); 

- Có 17/51 nội dung được các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải trình, 

cung cấp thông tin để cử tri nắm (chiếm tỷ lệ 33,33%).  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ƣu điểm và nguyên nhân 

a) Ƣu điểm: 

- UBND thành phố, các sở, ngành hữu quan với tinh thần trách nhiệm trước 

cử tri và nhân dân thành phố đ  tích cực, nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả 

lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao. Việc xác định, phân loại những ý kiến, kiến nghị, phản 

ánh phải giải quyết, thông tin, giải trình thêm cho cử tri nắm đ  được các sở, 

ngành hữu quan thực hiện khá tốt. Kết quả đến thời điểm giám sát đ  có những ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri cơ bản được giải quyết dứt điểm, đối với các 

ý kiến, kiến nghị, phản ánh chưa thể giải quyết ngay cũng được các sở, ngành hữu 

quan tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất để tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.  

- Ngoài ra, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cũng đ  chủ động phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương để giải quyết kịp 

thời những nội dung liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp. 

                                            
3
. Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố. 

4
. Trong đó, có 45 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; 04 ý kiến 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc cần phải xin ý kiến của cơ quan Trung ương; 02 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND quận, huyện. 
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- Nội dung, chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị, 

phản ánh của cử tri từng bước được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn 

đề mà cử tri đặt ra. Trong đó, đối với những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử 

tri có thể giải quyết ngay được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện. Những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đòi hỏi phải có lộ trình, thời 

gian, nguồn lực mới có thể thực hiện được thì các cơ quan, đơn vị, địa phương 

ghi nhận, tiếp thu để giải quyết trong thời gian tới. Đối với những ý kiến, kiến 

nghị, phản ánh cần được tiếp thu, nghiên cứu, tìm giải pháp để giải quyết cũng 

được các cơ quan, đơn vị giải trình làm rõ để cử tri biết. Bên cạnh đó, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương còn thông tin, giải thích một số vấn đề, cũng như, nêu 

rõ những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp phối hợp giữa cơ quan, đơn vị 

và địa phương trong việc giải quyết để cử tri nắm và giám sát. 

- Kết quả đạt được trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử 

tri thời gian qua góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh, phúc lợi x  hội 

và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, cơ bản giải quyết được các vấn đề 

bức xúc của cử tri đặt ra tạo được lòng tin của nhân dân vào công tác quản lý, 

điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. 

b) Nguyên nhân: 

- Được sự quan tâm thường xuyên, chỉ đạo sâu sát của Thường trực HĐND 

thành phố trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; sự tích 

cực trong công tác tham mưu của Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri đ  mang lại hiệu quả, nhất là trong việc theo dõi 

chặt chẽ kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và thường xuyên tham 

mưu Thường trực HĐND thành phố đôn đốc UBND thành phố chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn, UBND cấp dưới xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến 

ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

- UBND thành phố đ  thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, đơn 

vị có liên quan của thành phố, địa phương trong việc giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị, phản ánh của cử tri. Khi nhận được các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử 

tri, UBND thành phố đ  kịp thời chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố phân loại 

và tham mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan giải quyết đúng theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, 

UBND thành phố còn thường xuyên chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, 

cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Vì vậy, 

các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri luôn được các sở, ngành, đơn vị hữu 

quan, địa phương giải quyết và có báo cáo cập nhật tiến độ thường xuyên. 

- Trong điều kiện nguồn lực của thành phố còn nhiều hạn chế, nhất là tình 

hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian qua gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - x  hội của thành phố, nhưng 

UBND thành phố, các ngành, các cấp, các địa phương đ  thể hiện khá tốt vai trò 

trách nhiệm của mình với nhân dân và có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, giải quyết cơ bản các vấn đề có 

tính bức xúc mà cử tri thành phố đặt ra. 
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- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được tăng cường, nhất là những kiến nghị 

liên quan đến trách nhiệm chung của nhiều ngành, nhiều cấp. Văn phòng UBND 

thành phố tích cực quan tâm đến việc tham mưu, giúp UBND thành phố phân 

công, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố, các địa phương giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đặc biệt, là phối hợp tốt với Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố trong việc thường xuyên theo dõi, rà 

soát, cập nhật báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử 

tri góp phần nâng cao hiệu quả quả của công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị, 

phản ánh của cử tri trong thời gian qua. 

- Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến tình hình kinh tế - 

x  hội tại địa phương, việc xây dựng và phát triển thành phố. Qua đó, làm cơ sở 

để các cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời khắc phục những hạn chế trong công 

tác quản lý điều hành tại địa phương, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

a) Hạn chế: 

- Một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri mặc dù các ngành, các địa 

phương có quan tâm giải quyết nhưng chưa giải quyết dứt điểm vấn đề cử tri đặt 

ra, do đó, cử tri tiếp tục phản ánh, kiến nghị nhiều lần qua nhiều kỳ họp, như: 

việc rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố 

kéo dài nhiều năm nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ; tình 

hình vi phạm trật tự an toàn giao thông; tình trạng lấn chiếm lòng đường trên các 

tuyến đường nội ô; tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm, nhất là tình 

trạng ách tắc giao thông ở khu vực trước cổng một số trường học trên địa bàn 

quận Ninh Kiều,… 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc rà soát, theo dõi kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; chưa phân định rõ những ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri phải giải quyết với những ý kiến, kiến nghị 

cần thông tin, giải trình cho cử tri biết,… 

- Một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri là những vấn đề lớn, liên 

quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, của nhiều ngành, 

nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, mà việc giải quyết những kiến nghị này cần phải 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới chính sách, pháp luật, nên đòi 

hỏi phải có thời gian, nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và phải tuân thủ quy trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,…; một số kiến nghị mà nội dung là vấn 

đề vừa có tính chất thường xuyên, vừa có tính chất lâu dài đòi hỏi việc giải quyết 

cần tiến hành liên tục, lâu dài, quyết liệt nên khó xác định thời hạn giải quyết. 

- Mặc dù, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được tăng cường nhưng 

chưa có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ nên việc trả lời cử tri còn chậm, kết 

quả giải quyết một số kiến nghị chưa được cử tri đồng tình. 
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b) Nguyên nhân:  

- Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thể giải quyết ngay được mà đòi 

hỏi phải có thời gian, nguồn lực, lộ trình cụ thể và sự phối hợp của nhiều cơ 

quan có liên quan. 

- Một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri chưa được các ngành, các 

địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục hoặc chưa giải quyết triệt 

để nên cử tri vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị nhiều lần.  

- Một số cơ quan chức năng chậm tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong công tác quản lý điều hành, cũng như chưa kịp thời 

thông tin đến cử tri thành phố đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết.  

III. KIẾN NGHỊ 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản 

ánh của cử tri trong thời gian tới, Thường trực HĐND thành phố có một số kiến 

nghị như sau: 

1. Đối với UBND thành phố  

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành hữu quan của thành phố, địa 

phương giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến tại 

các kỳ họp của HĐND thành phố. Đối với các nội dung cử tri kiến nghị, phản 

ánh mà thành phố có khả năng giải quyết ngay không phải phụ thuộc vào nguồn 

lực, lộ trình, thời gian thì đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương kịp thời giải quyết ngay theo quy định. 

- Đối với những nội dung dự kiến thực hiện và thực hiện hoàn thành trong 

năm 2021, đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo các sở, 

ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện đúng theo kế hoạch 

đề ra. Đối với các nội dung dự kiến thực hiện trong những năm tiếp theo, đề 

nghị UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp các sở, 

ngành, địa phương triển khai thực hiện theo lộ trình đ  đề ra. 

- Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần có thời gian, lộ trình để giải 

quyết, đề nghị UBND thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các sở, 

ngành, cơ quan có liên quan thực hiện và thường xuyên báo cáo cập nhật tiến độ 

thực hiện đến Thường trực HĐND thành phố. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành hữu quan trong 

việc trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri nhằm đảm bảo các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri được các sở, ngành tiếp thu, xem xét giải quyết đầy đủ, đúng 

thẩm quyền; cũng như thực hiện tốt việc tự rà soát kết quả việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị, phản ánh của cử tri để từng bước nâng cao số lượng ý kiến, kiến nghị 

của cử tri được xem xét, giải quyết dứt điểm qua các kỳ họp của HĐND thành phố.  

- Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố thường xuyên phối hợp 

chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thực hiện tốt công 

tác rà soát, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để 

kịp thời tham mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các 
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cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, 

phản ánh của cử tri nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc 

giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trong thời gian tới. 

2. Đối với Ban thƣờng trực UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể 

thành phố 

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, 

phản ánh của cử tri, chỉ đạo các địa phương phối hợp tốt với các Tổ đại biểu 

HĐND thành phố thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức để đại biểu HĐND 

thành phố TXCT và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh cử tri gửi đến HĐND 

thành phố. Đồng thời, đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh với HĐND, đại biểu HĐND thành 

phố để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, khắc phục các tồn tại, hạn 

chế đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của của cử tri. 

3. Đối với các sở, ngành hữu quan và địa phƣơng  

- Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị, phản ánh của cử tri. Kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 

ngành, lĩnh vực quản lý (nếu có) hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó 

khăn, kịp thời giải quyết, nhằm tạo lòng tin của cử tri đối với công tác quản lý, 

điều hành của các cấp chính quyền thành phố. 

- Đối với các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sẽ tiếp thu, nghiên cứu, 

tìm biện pháp giải quyết hoặc cần phải có lộ trình, thời gian, nguồn lực mới có 

thể thực hiện được, khi trả lời các sở, ngành hữu quan cần xác định kế hoạch, lộ 

trình, thời gian thực hiện để cử tri biết và chia sẻ với thành phố, nhằm hạn chế 

tình trạng cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần, trùng lắp về nội dung. Đồng thời, 

tiếp tục rà soát, báo cáo Thường trực HĐND thành phố những vấn đề đ  được các 

cơ quan, đơn vị giải quyết để theo dõi, thông tin đến cử tri và đại biểu HĐND thành 

phố theo quy định. 

- Trong quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri có những 

vấn đề chưa rõ, khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo đến Thường trực 

HĐND và UBND thành phố để có ý kiến chỉ đạo. 

- Các địa phương tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng 

của thành phố để sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trên 

địa bàn các quận, huyện và kịp thời báo cáo, thông tin kết quả giải quyết đến cử 

tri. Những vấn đề nào còn gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, xin ý kiến 

chỉ đạo thực hiện của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn của UBND 

thành phố. 

IV. ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ  

1. Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp thu để điều hòa, phối hợp cùng 

các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố tăng cường 

công tác giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết 
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các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đồng thời, kịp thời thông tin kết quả 

giải quyết đến cử tri và nhân dân thành phố để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân.  

2. Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp 

chặt chẽ cùng Văn phòng UBND thành phố trong quá trình tổng hợp, rà soát, 

theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm từng bước nâng cao 

hơn nữa chất lượng, hiệu quả của việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của 

cử tri trong thời gian tới.  

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản 

ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND thành phố kính trình HĐND thành phố./. 
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