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BÁO CÁO
Rà soát các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba 

HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa VII. Thường trực HĐND huyện
và các Ban HĐND đã đề nghị UBND huyện trả lời ý kiến của tri qua Hội nghị
tiếp xúc cử tri (TXCT) và các ý kiến đề nghị qua kết quả giám sát của các Ban
HĐND huyện. Qua theo dõi kết quả việc thực hiện các kiến nghị, UBND
huyện đã trả lời tại Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 14/5/2022. Tuy nhiên, vẫn
còn một số ý kiến UBND huyện đã ghi nhận, tiếp thu và các kiến nghị của các
Ban HĐND huyện nhưng UBND huyện chưa triển khai thực hiện.

Nay Thường trực HĐND huyện tổng hợp những vấn đề mà UBND
huyện đã ghi nhận, tiếp thu tại Báo cáo nêu trên và các Báo cáo qua kết quả
giám sát của các Ban HĐND huyện để chuyển đến UBND huyện giải trình
báo cáo HĐND huyện khóa VII tại kỳ họp thứ 4  (kỳ họp giữa năm 2022),
gồm các nội dung như sau: 

1. Tại Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 14/5/2022 của UBND huyện về
giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu
HĐND huyện sau kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa VII:

- Việc kiến nghị tỉnh quan tấm đầu tư công trình thủy lợi tại thôn 02 xã
Đăng Hà, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho diện tích cây lâu năm, cây hoa
màu và cây luá trên địa bàn xã.

- Việc cân đối nguồn kinh phí để tu sửa Nhà văn hóa tại các thôn
1,2,3,6 xã Đăng Hà hiện đã hư hỏng, xuống cấp nhiều năm nhằm đảm bảo
cơ sở vật chất trong quá trình sinh hoạt của các thôn và dần hoàn thiện tiêu
chí cơ sở vật chất văn hóa về chuẩn nông thôn mới.

- Việc kiến nghị UBND tỉnh phối hợp với địa phương để khảo sát, có
kế hoạch lắp đặt đèn báo hiệu đi chậm ở tuyến đường trước cổng các Trường
học (Mầm non Đăng Hà, Tiểu học, THCS&THPT Đăng Hà) trong thời gian
qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn ở khu vực này, cử tri đã kiến nghị nhiều lần
nhưng chưa được xem xét giải quyết. 

- Việc chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý việc chở đá
quá tải dẫn đến hư hỏng, rạn nứt nhiều điểm đối với tuyến đường liên xã Bom
Bo – Đăk Nhau.
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-  Việc tiếp tục đầu tư đầu tư thêm tuyến đường điện dốc Ba Tùng
(khoảng 200m) tại thôn 7, xã Bom Bo để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của
bà con (vì số hộ dân cư trú tại đây đông).

- Việc khảo sát,  đầu tư hạ thế đường điện chiếu sáng khoảng 01km
đoạn đường nhánh thôn 8, xã Nghĩa Trung đoạn từ chỗ nhà ông Vi Lương
Văn.

2. Tại Báo cáo số 14/BC-HĐND-PC ngày 27/5/2022 của Ban Pháp
chế HĐND huyện về kết quả  khảo sát, giám sát việc thực hiện giải quyết các
thủ tục hành chính  trên địa bàn huyện đối với  UBND các xã Bom Bo,
Đăng Hà, Phú Sơn:

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị tăng cường kiểm
soát quá trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đối với các xã, thị trấn
đảm bảo thời gian quy định.

-  Tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống trang, thiết bị để ứng dụng công
nghệ thông tin, nâng cấp đường truyền để giải quyết công việc tại bộ phận
một cửa các xã nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tổ chức mở lớp tập huấn cho công
chức Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả cấp xã nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong
tiếp nhận, giải quyết các TTHC.

- Đầu tư xây dựng phòng tiếp công dân của xã Phú Sơn.

3. Tại Báo cáo số 15/BC-HĐND-DT ngày 01/6/2022 của Ban Dân
tộc HĐND huyện về kết quả giám sát việc triển khai, thực Quyết định số
12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018   tại xã Nghĩa Bình, Thống
Nhất và Đăk Nhau:

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tình hình
hoạt động, bầu chọn và thực hiện các chính sách với người có uy tín đối với
UBND các xã, thị trấn nhằm đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

-  Chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với cơ quan Bưu Điện huyện và
UBND các xã, thị trấn để cung cấp sách, báo đến người có uy tín được kịp
thời; tránh để xảy ra tình trạng sách, báo, tạp chí chuyển đến trụ sở xã mà
không chuyển đến người có uy tín gây lãng phí.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quan tâm xét thi đua khen thưởng hàng
năm và đột xuất cho người có uy tín có thành tích tiêu biểu.  

Trên đây là kết quả tổng hợp những vấn đề UBND huyện đã tiếp thu,
ghi nhận và các kiến nghị qua kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện sau
kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa VII. Thường trực HĐND huyện đề nghị
UBND huyện báo cáo tiến độ giải quyết những vấn đề nêu trên và gửi về
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Thường trực HĐND huyện trước ngày  02/7/2022 để  Thường trực HĐND
huyện báo cáo HĐND huyện và cử tri được biết tại kỳ họp thứ Tư HĐND
huyện khóa VII (kỳ họp giữa năm 2022).

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND; Đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND và UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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