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CHỈ THỊ 

Về việc nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến,  

kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
  

 Trong những năm qua, việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến là một 

nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp chính quyền và đã được UBND 

tỉnh quan tâm chỉ đạo; các sở, ngành, chính quyền địa phương thực hiện khá tốt. 

Việc giải quyết, trả lời khá kịp thời, đảm bảo các quy định của Nhà nước và điều 

kiện cụ thể của địa phương, thể hiện trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với 

nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng giải quyết và trả lời một số vấn đề 

của các sở, địa phương còn chung chung; thiếu giải pháp và thời gian thực hiện 

cụ thể nên một số kiến nghị còn kéo dài; việc kiểm tra, rà soát, đôn đốc của các 

sở, địa phương chưa thường xuyên; công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị cử tri sau khi có văn bản trả lời của một số cơ quan, đơn vị còn chưa 

được thực hiện đầy đủ...  

Để nâng cao chất lượng giải quyết, kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân 

dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội để thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg 

ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, giải 

quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến; Quyết định số 

30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do 

Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg; 

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri tỉnh Bắc Giang. 

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết kiến nghị của 

cử tri theo lĩnh vực được phân công.  

- Đối với các kiến nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

của nhiều cơ quan, đơn vị được giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì nghiên cứu 
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giải quyết thì cơ quan, đơn vị chủ trì phải chủ động phối hợp, theo dõi, đôn đốc 

việc giải quyết kiến nghị của các cơ quan, đơn vị còn lại, không để kiến nghị tồn 

đọng, kéo dài. Các cơ quan, đơn vị được giao phối hợp có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan chủ trì để giải quyết kiến nghị. 

- Đối với các kiến nghị mà việc giải quyết có khó khăn, vướng mắc, cơ 

quan được giao chủ trì phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, 

cho ý kiến chỉ đạo. 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phân 

công giải quyết kiến nghị, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì giải quyết phải 

có văn bản báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri đến Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết xong, 

định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tiếp tục báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình 

hình, tiến độ, kết quả giải quyết. 

- Chủ động theo dõi, thường xuyên rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả 

giải quyết kiến nghị được phân công, kịp thời cập nhật kết quả giải quyết gửi 

Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định. 

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời 

kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cụ thể:  

- Tổng hợp, phân loại kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; 

thành lập đoàn kiểm tra tình hình giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức làm việc để tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong việc xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. 

- Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ rà 

soát, tổng hợp các trường hợp chưa giải quyết kiến nghị của cử tri hoặc giải 

quyết chưa đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định; làm rõ nguyên nhân 

(khách quan, chủ quan) để làm căn cứ đánh giá, xếp loại theo quy định. 

- Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kiểm điểm trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị không giải quyết kiến nghị của cử tri hoặc 

giải quyết chậm, muộn, chất lượng còn hạn chế. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện chỉ thị này, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh theo quy định. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh tăng cường hơn nữa vai trò giám sát, phản biện đối với công tác giải quyết 

kiến nghị của cử tri; gắn việc tiếp xúc cử tri với tuyên truyền, giải thích về chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên nắm, phản ánh tình 

hình Nhân dân và ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền trả 
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lời, giải quyết kịp thời, thấu đáo, góp phần hạn chế các vấn đề bức xúc, nổi cộm 

trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ 

đạo của hệ thống chính trị trong tỉnh. 

Chỉ thị này được phổ biến đến các sở, cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các 

đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội và UBND huyện, thành phố để thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);                                

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);     

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện uỷ, Thành uỷ; UBND huyện, thành phố; 

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh; 
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, ban, đơn vị;       

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 
 

Lê Ánh Dương 
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