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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020
Tại kỳ họp thứ 11, HĐND xã khóa XI.
Thực hiện quy chế hoạt động của HĐND các cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc
Hội ban hành tại Nghị quyết số 735/2005/NQUBTVQH11 ngày 02/4/2005.
Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã do UBMTTQ
xã tổ chức; TT.HĐND xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu
năm 2020 như sau:
I- Thôn Đồng Tâm (tổ 1)
Ý kiến cử tri đề nghị:
1. Đề nghị cấp trên có biện pháp răng đe các nhóm đối tượng tập trung, tổ
chức trộm cắp tài sản Nhân dân.
2. Đề nghị UBND xã, chỉ đạo cán bộ phụ trách bảo hiểm y tế; cấp ngay bảo
hiểm cho bà con còn thiếu.
3 Đề nghị HĐND – UBND sớm quy hoạch nghĩa địa cho bà con yên tâm
định cư sinh sống lâu dài.
II. Thôn Poi Xy( tổ 2)
Ý kiến cử tri đề nghị:
1. Ông; Hồ văn Vân( Ăm Dữ) Đề xuất UBND xã hỗ trợ bể nước tại nhà, để
bà con sử dụng chung.
2. Ông; Hồ Thân. Đề nghị xã có hướng giải quyết đất nghĩa địa tại khu vực
đất Biên phòng trạm kiểm soát Proi. Nếu UBND xã thu hồi thì thu hồi hết các hộ.
III. Thôn Prin Thành ( tổ 3):
Ý kiến cử tri đề nghị:
1. Đề nghị UBND xã giải quyết dứt điểm Bảo hiểm y tế, kéo dài hết năm
nay qua năm khác.
2. Đề nghị UBND xã rà soát đường vào khu sản xuất cụm dân cư Hợp
Thành, tại điểm nhà ông Vương Cảnh.
3. Đề nghị UBND xã xem xét, sửa chữa nhà cộng đồng thôn Prin Thành.
4. Đề nghị UBND xã, chỉ đạo công an có giải pháp để hạn chế tình trạng mất
ANTT, tình trạng trộm cắp, đánh cờ bạc, sử dụng ma túy ngày càng phức tạp.
5. Hộ ông: Hồ Xuân Mẫn, có con dâu người Lào về đề nghị cho phép nhập
Quốc tịch.
6. Đề nghị UBND xã khảo sát xây dựng hệ thống thủy lợi.
IV. Thôn Xa Doan ( tổ 4):
1- Đề nghị UBND xã có thông báo cho các hộ đăng ký đo đất cấp giấy
CNQSDĐ cho Nhân dân
2- Đề Nghị làm đường vào khu sản xuất
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3- Để nghị cấp thẻ bảo hiểm cho bà con còn thiếu.
V. Thôn A Dơi Cô:
Ý kiến cử tri đề nghị ( tổ 5):
1.Cử tri kiến nghị UBND xã cấp bảo hiểm cho bà con còn thiếu nhiều.
2. Đề nghị nâng cấp lại hệ thống thủy lợi cho thôn
3. Đề nghị có biện pháp dập tắt vấn đề ma túy.
VII. Thôn A Dơi Đớ ( tổ 6):
1. Đề nghị UBND xã, bố trí giếng nước cho các hộ tại điểm nhà ông: Pả
Dưng.
2. Đề nghị sữa cầu bị hư hỏng nặng trên con đường đi vào khu sản xuất.
3. Đề nghị UBND xã cấp bảo hiểm y tế cho các hộ còn thiếu
- Đề nghi bổ sung 07 khẩu xâm cư có danh sách, chưa có quyết định nhập
quốc tịch Việt Nam.
Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm
2020. Trước kỳ họp thứ 11, khóa XI của HĐND xã. HĐND xã kính đề nghị các
cấp, các ban ngành, đoàn thể liên quan xem xét, giải quyết./.
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- TT. HĐND - UBND huyện (B/c);
- TT .UBMT huyện (B/c);
- Đảng ủy (B/c);
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- Lưu VP.
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