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BÁO CÁO 

Kết quả tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  

HĐND xã, Chủ tịch UBND xã với các tổ chức và công dân trên  

địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2022 

 

 

1. Kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại 06 tháng đầu năm 2022: 

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU, ngày 14/01/2022 của Đảng ủy xã về tổ chức 

tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND 

xã với các tổ chức và công dân trên địa bàn xã và trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy 

trong việc tiếp công dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ngày 08 tháng 7 

năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Ngọk tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã với các tổ chức 

và công dân trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2022 . 

Tại Hội nghị, có 01 ý kiến của công dân Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin cụ thể 

như sau: Tuyến đường nhựa hóa trước mặt trụ sở xã kéo dài từ cổng chào thôn Đăk 

Bình đến TDP 10 thị trấn Đăk Hà, tại 2 đầu đường có cắm biển quy định trọng tải cho 

phép là 10 tấn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có tình trạng xe chở quá trọng tải đi trên 

đường nhưng chưa bị xử lý. Đề nghị UBND xã kiểm tra xem tuyến đường này thuộc 

thẩm quyền quản lý của cấp nào và biện pháp để khắc phục tình trạng xe vượt trọng tải 

cho phép lưu thông trên đường để bảo vệ tuyến đường nói trên.  

2. Kết quả giải quyết ý kiến của công dân tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại 06 

tháng đầu năm 2022 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xax về giải quyết dứt điểm 

kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại; UBND xã Đăk Ngọk đã có Thông 

báo số 92/TB-UBND, ngày 04/08/2022 về việc phân công tham mưu trả lời các ý kiến 

kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND, Chủ tịch UBND xã với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã 06 tháng đầu 

năm 2022 và Công văn số 248/CV-UBND, ngày 12/08/2022 v/v trả lời ý kiến của 

công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ 

tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn xã 06 tháng đầu năm 2022 gửi trực tiếp cho 

công dân Hà Xuân Huân. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

Việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Hội nghị 

tiếp xúc, đối thoại được Lãnh đạo UBND xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Có 

sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với các ngành chuyên môn liên quan để 

nâng cao trách nhiệm tham mưu và chất lượng trả lời ý kiến của công dân. 

3.2. Tồn tại, hạn chế 



Việc tham mưu trả lời ý kiến kiến nghị của công dân tại Hội nghị tiếp xúc đối 

thoại còn chậm trễ. 

Việc triển khai các biện pháp đối với kiến nghị của công dân đôi lúc chưa triệt để 

(Vẫn có tình trạng xe chở quá trọng tải đi trên đường liên thôn nhưng chưa bị xử lý). 

3.3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

Việc kiểm toán các trường hợp xe vượt tải trọng đăng ký, vào đường cấm tải 

trọng cho phép thuộc chức năng của các ngành chuyên môn như Sở Giao thông vận  

tải, Lực lượng cảnh sát giao thông, Thanh  tra  giao thông... UBND xã chỉ thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước, không có chức năng thực hiện chuyên ngành nên không 

trực tiếp xử lý các trường hợp xe vượt trọng tải lưu thông trên tuyền đường. 

UBND xã đã chỉ đạo Công an xã đề xuất Công an huyện tổ chức các đợt tuần tra, 

kiểm soát và xử lý các trường hợp xe vượt quá trọng tải lưu thông tại các tuyến đường 

trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tuần tra chỉ thực hiện theo đợt, không thể thực hiện 

thường xuyên nên không xử lý triệt để tình trạng xe quá tải nêu trên. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

Vai trò, trách nhiệm tham mưu của một bộ phận công chức chuyên môn đôi lúc 

chưa chủ động. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới 

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn tham gia đầy đủ tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại 

định kỳ để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của tổ chức và công dân, tham mưu 

trả lời kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt đối với những ý kiến mang tính 

chất nổi cộm, bức xúc. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

công dân, đảm bảo giải quyết triệt để, có hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã với các tổ chức và công dân trên địa bàn xã 6 

tháng đầu năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- TTĐU – HĐND xã; 

- Hội nghị TXĐT 6 tháng cuối năm 2022; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng 
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