
TÀI LIỆU 
TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA VII 

(Đề cương tham khảo) 

  

Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, để 

xây dựng đề cương báo cáo TXCT sát thực tế, phù hợp địa bàn TXCT. Văn phòng 

HĐND tỉnh cung cấp những thông tin cơ bản giúp đại biểu HĐND tỉnh tham khảo, lựa 

chọn những nội dung cụ thể, chi tiết như sau: 

I. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 18/5/2019 đạt 

1.071,90 tỷ đồng, bằng 36,96% dự toán năm 2019 và tăng 35,78% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó: Trong thu nội địa một số khoản thu lớn như: thu ngoài quốc doanh 

252,74 tỷ đồng, tăng 27,36% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 252,35 tỷ 

đồng, tăng 69,85%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 90,81 tỷ đồng, giảm 11,65%; lệ phí 

trước bạ 57,43 tỷ đồng, tăng 14,95%; thuế bảo vệ môi trường 52,41 tỷ đồng, tăng 

7,55%; thuế thu nhập cá nhân 46,94 tỷ đồng, tăng 41,78%; thu phí và lệ phí 25,25 tỷ 

đồng, tăng 11,83%... 

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 18/5/2019 đạt 2.549,40 tỷ đồng, 

bằng 32,24% dự toán năm 2019 và tăng 11,61% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: chi 

đầu tư phát triển 861,01 tỷ đồng, bằng 77,06% dự toán và tăng 25,50%; chi thường 

xuyên 1.688,22 tỷ đồng, bằng 36,38% dự toán và tăng 6,48%. Trong chi thường xuyên 

một số khoản chi lớn như: chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 740,98 tỷ đồng, 

tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước; chi quản lý hành chính 425,41 tỷ đồng, tăng 

1,42%; chi sự nghiệp kinh tế 154,62 tỷ đồng, tăng 56,03%; chi sự nghiệp y tế, dân số và 

KHH gia đình 151,04 tỷ đồng, tăng 22,85%;  chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 93,23 tỷ 

đồng, tăng 6,57%... 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách 

nhà nước do địa phương quản lý ước tính đạt 713,54 tỷ đồng, bằng 36,18% kế hoạch 

năm 2019 và giảm 4,59% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: vốn ngân sách nhà nước 

cấp tỉnh 507,23 tỷ đồng, bằng 36,94% kế hoạch và giảm 16,35%; vốn ngân sách nhà 

nước cấp huyện 177,37 tỷ đồng, bằng 34,03% kế hoạch và tăng 54,04%; vốn ngân sách 

nhà nước cấp xã 28,94 tỷ đồng, bằng 37,19% kế hoạch và tăng 10,07%. 

Tiến độ giải ngân vốn: Từ đầu năm đến 30/4/2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực 

hiện 293,16 tỷ đồng, đạt 23,73% kế hoạch tạm giao đầu năm 2019; trong đó: vốn ngân 

sách địa phương quản lý thực hiện 270,76 tỷ đồng, đạt 23,42% KH tạm giao.   

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỦA UBND TỈNH 

Trong kỳ báo cáo, cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã tổ chức thực hiện tốt công 

tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 514 lượt/625 người/442 vụ việc; 

so với cùng kỳ năm 2018 số lượt giảm 12,7% (514/589), số người giảm 36,5% 

(625/984), số vụ việc giảm 21,2% (442/561); đã tiếp nhận 519 đơn (cấp tỉnh 37; cấp 



 2 

huyện 415; cấp sở ngành 67), trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 490 đơn (cấp tỉnh 37; 

cấp huyện 386; cấp sở ngành 67). Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục, chất lượng được nâng lên; các vụ việc có tính chất phức tạp, đông 

người được giải quyết khá kịp thời, tránh xảy ra điểm nóng. 

Tuy vậy, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những khó khăn, 

hạn chế: 

Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn chưa nắm vững các quy định của pháp luật 

khiếu nại, tố cáo nên việc giải thích cho người dân cũng như kết quả tham mưu giải 

quyết đạt hiệu quả chưa cao. 

Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những 

yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật. Có những vụ việc đã được giải quyết 

nhiều lần với nhiều biện pháp khác nhau, cơ bản là bảo đảm chính sách, pháp luật, có lý, 

có tình nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết, thậm chí có 

những phản ứng tiêu cực, cố chấp, gây rối trật tự, khiếu nại kéo dài. 

Nguyên nhân cơ bản: 

Hiện nay việc bố trí cán bộ ở tuyến cơ sở còn nhiều bất cập, yêu cầu công việc đòi 

hỏi ngày càng cao nhưng lực lượng thì vừa thiếu, vừa yếu. Tại cấp huyện, lực lượng 

mỏng, công việc nhiều nên không thể đáp ứng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Ngoài ra, một bộ phận công dân do nhận thức pháp luật hạn chế, khi có vấn đề 

liên quan đến quyền lợi thường bị các thành phần xấu kích động, lôi kéo nên đã có 

những yêu cầu, đòi hỏi vượt quá quy định của pháp luật. Thực tế ở cơ sở, đã có không ít 

vụ việc được các cơ quan chức năng giải quyết nhiều lần, cơ bản đúng chính sách pháp 

luật, thấu tình đạt lý nhưng các đối tượng vẫn không chấp thuận, thậm chí có những 

phản ứng tiêu cực. 

III. THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN KỲ HỌP 

Theo Kế hoạch số 151/KH-HĐND ngày 06/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh 

về tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá VII (Kỳ họp giữa năm): 

- HĐND tỉnh xem xét, quyết định 34 nội dung (báo cáo, đề án, tờ trình). Đại biểu 

cập nhật nội dung KH 

- Thời gian, địa điểm kỳ họp: 

+ Thời gian kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII dự kiến tiến hành trong 03 ngày, 

từ ngày 22 đến 25/7/2019; 

+ Địa điểm tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND tỉnh, 254 - Hùng Vương,  thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH 

Đại biểu báo cáo thêm với cử tri. 




