HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

XÃ A DƠI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KỲ HỌP THỨ 11, KHÓA XI CỦA HĐND XÃ A DƠI
NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 ngày 17 tháng 7 năm 2020. Tại trụ sở
HĐND&UBND xã A Dơi đã diễn ra kỳ họp thứ 11, khóa XI của HĐND xã nhiệm
kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình KT-XH; QP-AN 06 tháng đầu năm 2020
và vạch ra phương hương; nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:
* Đại biểu huyện:
- Ông: Hoàng Đình Bình – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện;
- Ông: Đinh Đông – Trưởng phòng y tế huyện, Đơn vị đỡ đầu xã;
- Ông: Lê Văn Chuyên – Giám đốc BHXH huyện;
- Ông: Hồ Sỹ Vinh - ĐB. HĐND huyện, ứng cử khu vực xã
- Đại diện Đồn biên phòng Ba Tầng;
* Địa phương:
- Đại biểu HĐND xã A Dơi có mặt: 22/24 đồng chí ( Vắng 02đ/c; Đ/c
Hồng(Tổ 02); Hêng(Tổ 5) có lý do)
Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND –UBMTTQVN
xã, các cơ quan, đơn vị và trưởng các ban ngành, đoàn thể trong xã đều có mặt.
* CHỦ TỌA:
1. Ông: Hồ Văn Ngoai – BT, CT. HĐND xã
* THƯ KÝ:
1. Ông: Trần Văn Duy – VP. UBND xã - Đại biểu HĐND xã.
2. Ông: Hồ Đăng Hiếu – VP. UBND xã - Đại biểu HĐND xã.
II. NỘI DUNG KỲ HỌP:
1. Phần nghị sự: Đ/c Hồ Đăng Hiếu - Văn phòng HĐND-UBND xã điểm
danh; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu theo chương trình.
2. Đ/c Hồ Văn Ngoai – CT. HĐND xã, thông qua chương trình và biểu quyết
( Nhất trí 100% ). Phát biểu diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa XI của HĐND
xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3. Nghe UBND xã trình bày các báo cáo sau:
- Đ/c Hoàng Khánh Hòa - PCT.UBND xã. Báo cáo tình hình phát triển KTXH; QP-AN 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối
năm 2020 của UBND xã A Dơi;
- Đ/c Nguyễn Thị Hà – Kế toán xã. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách
Nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình thu chi NSNN 06 tháng đầu năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của UBND xã;
4. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - CT.UBMTTQVN xã. Thông báo công tác Mặt
trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMT 06
tháng đầu năm 2020.

5. Đ/c Trần Văn Duy - VP.HĐND xã. Đọc báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri 6 tháng đầu năm 2020 của HĐND xã;
6. Ý kiến thảo luận, chất vấn:
6.1. Đại biểu Nguyễn Thị Thùy Linh – Trường Mầm non A Dơi hỏi như sau:
Đề nghị BHXH huyện hướng dẫn về nộp tiền BHXH đối với cô nuôi tại
trường Mầm non A Dơi trong thời gian nghỉ do dịch Covid-19, nhà trương chậm chi
trả lương, vậy BHXH có tính thu thêm lãi phát sinh trong thời gian nộp chậm
không?
6.2. Đại biểu Hồ Phúc Yên, thôn Prin Thành ý kiến:
- Đề nghị UBND xã sớm có giải pháp giải quyết đầy đủ BHYT cho nhân dân,
hiện nay còn thiếu và sai sót nhiều.
- Hiện nay, đã có Công an chính quy về làm công an xã. Tuy nhiên, tình hình
mất ANTT trên địa bàn thôn, bản vẫn còn xảy ra. Đề nghị Công an xã có giải pháp
tuần tra, đưa ra khung giờ giới nghiêm để hạn chế thanh niên tụ tập sau 23 giờ đêm.
6.3. Đại biểu Hồ Văn Lối, thôn A Dơi Đớ có ý kiến: Đề nghị Kiểm lâm địa
bàn không bắt gỗ của dân khai thác để làm nhà ở hộ nghèo.
6.4. Đại biểu Lý Văn Địa, Thôn Đồng Tâm có ý kiến:
+ Tình hình ANTT trên địa bàn ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia
tăng; nạn trộm cắp, cướp giật tài sản xuất hiện ngày càng nhiều, đối tượng ngang
nhiên, thậm chí còn đe dọa người dân.
+ Về nghĩa địa: Đề nghị UBND xã có biện pháp thu hồi đất của các hộ dân
canh tác trên vùng đất quy hoạch làm nghĩa địa, vì thời điểm này bà con vừa thu
hoạch xong nhưng chưa trồng mới, tránh để bà con trồng cây lâu năm sẽ rất khó thu
hồi.
+ Đề nghị UBND xã có biện pháp sữa chữa hệ thống nước tự chảy, hiện nay
Nhân dân không có nước để sinh hoạt.
+ Đề nghị UBND xã xem xét, đề xuất với cơ quan cấp trên tiến hành đo, cấp
Giấy CNQSD đất cho bà con cụm dân cư Phong Hải, thuộc thôn Đồng Tâm.
6.5. Đại biểu Hồ Thị Moam – thôn Proi Xy
Liên quan đến phần đất dự kiến quy hoạch nghĩa địa xã A Dơi, đề nghị
UBND xem xét cấp đất cho một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số vì họ thực sự
không có đất để canh tác.
Hiện nay, bà con thiếu nước sinh hoạt. Đề nghị UBND xã chỉ đạo sửa chữa
và xây thêm 01 điểm cấp nước cộng đồng tại nhà ông Ăm Dự, thôn Proi Xy.
Hầu hết ý kiến của đại biểu, cử tri quan tâm là vấn đề quy hoạch đất đai làm
nghĩa địa xã A Dơi, tình hình ANTT; Nước sinh hoạt, Bảo hiểm y tế và một số vấn
đề cấp giấy chứng nhận QSD đất; bê tông hóa đường nội thôn, liên thôn…
7. Phần trả lời ý kiến cử tri:
Về các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn, Chủ tọa Kỳ họp đã
đề nghị Trưởng Công an xã làm rõ thêm để đại biểu và cử tri được biết, đặc biệt là
giải pháp trong thời gian tới.
Chủ trì Kỳ họp cũng đã đề nghị các ban ngành liên quan của cấp huyện trực
tiếp chỉ đạo và làm rõ một số nội dung liên quan mà xã đã nêu ra như Bảo hiểm, đất
đai, thủy lợi, nông thôn mới.. về các vấn đề đại biểu có ý kiến tại kỳ họp, chủ tọa đã

mời đ/c Hồ Xa Cách - CT.UBND lên giải trình, làm rõ thêm về một số nội dung mà
cử tri quan tâm.
Kỳ họp cũng rất vinh dự được nghe ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan chuyên
môn cấp huyện. Cụ thể:
- Ông Lê Văn Chuyên, GĐ, BHXH huyện đã làm rõ về tình hình cấp phát thẻ
BHYT; chế độ hưởng lợi từ thẻ BHYT vùng đặc biệt khó khăn, cam kết phối hợp
thực hiện để làm rõ nguyên nhân chậm cấp phát thẻ BHYT tại xã A Dơi; đề nghị
Trường mầm non tiếp tục làm việc với phòng tài chính kế hoạch huyện về lương
của cô nuôi tại trường;
- Ông Hoàng Đình Bình, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cũng đã làm rõ
một số vấn đề mà cử tri A Dơi nêu ra tại kỳ họp. Cụ thể: Đề nghị xã chỉ đạo rà soát
lại nhu cầu hộ sử dụng ruộng nước; diện tích; nguồn nước… để đề xuất huyện xem
xét, có chủ trương khảo sát xây dựng hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã. Đồng chí
Bình cũng nêu rõ tiến độ thực hiện Chương trình phát triển sản xuất năm 2020 của
xã; đề nghị xã sớm hoàn thiện hồ sơ để cấp phát cho người dân xuống giống cao su
kịp thời vụ; về cam kết thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; thôn bản
xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị xã đưa nội dung này vào Nghị quyết cuối năm để
đảm bảo thực hiện theo như đã cam kết với huyện ủy.
8. Chương trình kỳ họp sau phần thảo luận sôi nổi đã thống nhất đề ra các
nghị quyết sau, biểu quyết từng Nghị quyết một (bằng giơ tay):
- 02 Đ/c thư ký kỳ họp lần lượt thông qua các bản dự thảo Nghị quyết về kế
hoạch phát triển KTXH, QP-AN 06 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn
báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước xã A Dơi năm 2019; Nghị quyết về Chương
trình giám sát năm 2021; Và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên ủy
ban đối với ông Lê Đức Luận – Trưởng công an xã. Các Nghị quyết được đại biểu
thống nhất thông qua, biểu quyết. Nhất trí 100%(22/22)
Từ những thành quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020; HĐND xã đã
vạch ra phương hướng, nhiệm vụ thiết thực cho 06 tháng cuối năm 2020. Với niềm
tin tưởng đó Đ/c Hồ Văn Ngoai – BT, CT. HĐND xã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp
thứ 11, khóa XI của Hội đồng nhân dân xã. Quyết tâm thực hiện đúng theo tinh thần
Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra.
Kỳ họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày./.
CHỦ TỌA
THƯ KÝ
(Đã ký)
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