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/UBND-VP

V/v giãi quyt mt s kin nghj,
nguyen v9ng cüa cir tn
KInh gCri:
- Thu truàng các cy quan, dorn vj: Tài chInh - K hoch,
Nông nghip và PTNT, Dan tc, Giáo diic và DT,
Ban Quãn 1 dr an dâu ti.r xây dirng huyn;
- Diên krc Ba Chê;
- Cong an huyn;
- Chu tjch UBND các xã, thj trn.
Thirc hin Cong van sé, 325-CV/I-IU ngãy 09/5/202 1 cüa Huyn üy Ba Chë
ye viêc chi dao giai quyêt môt so kiên nghi, nguyen vong cua cix tn tai Hôi nghi
tiêp xüc cCr tn cüa irng cr viên di biêu I-IDND cap tinh, cap huyn nhim kS' 20212026 ti các xä, thj trân, khu phô; UBND huyn có kiên chi do nhix sau:
1. Giao Thu trtthng các cor quan, dorm vj khn trirorng nghiên ciru, chü tn phi
hcip vài các dcrn vj có lien quan dé giâi quyêt, trã Ian kiên nghj, nguyen vçng cüa
cr tn nhis sau:
1. DE,i vo'i kiên nghchung (tip tiic du tir nãng cp tinh 1 330, kè
chng st 1&, di an phát triên san xut...):
Giao phông Tài chInh - K hoach chü tn, ph& hçp vâi phông Nông nghip
và PTNT, phông Dan tc, Ban Quân 1dir an dâu ti..r xây dirng huyn barn sat các
san, ban ngành cüa tinh, dê xuât bô trI von dâu tu cong trung hn và triên khai thirc
hin có hiu qua Nghj quyêt so 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 cüa Quôc hi ye
phê duyt Dê an tong the phát triên kinh té - x hi ving dông bào dan tc thiêu so
và mien nl'ii giai don 202 1-2030.
2. Kin ngh cüa cfr tn xã Thanh So'n:
(1) £) nghj giái quy& vic thi cong cong trinh kh& phyc các dim ngçp lyt
trén tuyên Tinh lç$ 330 dogn qua Khu dan cit thOn Khe LQng Ngoài gay ánh hirO'ng
den h gia dInh.
- Giao Ban Quán 1 dr an du tu xây dirng huyn kim tra, d xut phuorng
an giãi quyêt, báo cáo Thi.thng trrc UBND huyn trisâc ngày 14/5/2021.
(2) Phán ánh vic h thong cung cá'p nwó'c sinh hogt chu'a dam báo tgi thôn
Khe LQng Ngoài, de nghj nhà nzthc ho trcl xáy dyng giêng khoan.

- Giao Phông Nông nghip và PTNT kim tra, d xut phuang an giãi quyt,
báo cáo Thuô'ng trrc UBND huyn tri.róc ngày 14/5/2021.
3. Kiên nghj cüa cfr tn Thi trân:
(1) D nghj di chuyen cç5t din cü (hin dd có c5t din mó'i thay the', không
con th dyng) trên tuyên thrOng Thanh Niên, khu vrc Ngâ 3 khu 3A gán sat nhà
ngu'ài dan, nguy cci gay mat an toàn.
Giao Din lirc Ba Chê kim tra, tháo di di chuyn ct din cfi, hoàn thành
xong truâc ngày 10/5/2021.
(2) P/ian ánh tuyê'n diràng Thanh Niên doin qua khu ph 3A dà dztçrc huyn
quan tam dáu tu' ma r5ng, dcp, thun tin giao thông, tuy nhiên có m5t b5 phtn
thanh niên di xe may phOng rat nhanh, di bang 1 ban/i, gay mat an toàn giao
thông. Dé nghj xem xét xây dyi-ig g& giám tôc, cO giái pháp khác phyc tmnh trgng
trên (tuán ti-a xr l, giáo dyc pháp lugt...).
- Giao Cong an huyn tang cung cong tác tun tra, xi:r l nghiêm vi phm
ye trt t1r an toàn giao thông trén dja bàn, d.c bit vào các buôi tOi khu vrc ni thj.
- PhOng Kinh t va H? thng kim tra, xây drng g giám tc, 1p dt bin báo
hiu t?i khu vrc dông dan cu, do?n duing tiêm an nguy Cu xay ra tai n?n
giao thông.
- Phông Giáo diic và DT chü trI, phi hçp vói phông Ti.r pháp, các nha
tnthng lông ghép cong tác tuyên truyên, phô biên giáo diic pháp 1ut dc bit trong
lI'nh vrc trt tir an toàn giao thông dôi vâi thanh thiêu niên, bce sinh.
* Các co quan, don vi báo cáo kt qua thiic hin v Thumg tr1rc UBND
huyn tnróc ngày 15/6/2021.
(3) D nghj lap m5t s den chié'u sang trên tuyé'n du'&ng Thanh Niên dogn
qua khu phô 3A (tfr cáu di hu'Ong Khu 5).
Giao phOng Kinh t và HT chü trI, phM hqp kim tra d xut phi.rcing an giãi
quyêt, báo cáo Thtrmg trrc UBND huyn trwic ngày 14/5/2021.
Yêu cu Co quan, dcm vj nghiêm tue trin khai thirc hin./.
No'in/iin:
- TT HDND huyn (B/c);
- CT, các PCT UBND huyn (C/d);
- Nhtr trén (TTh);
- Vi, V2, CV! (T/h);
- Ltru: VT.
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Ba Che, ngày 09 tháng 5 nám 2021

S J5-cvti-iij
V/v c/if dqo giái quyêt m5t so
kien nghi, nguyen vng cüa Ctt tn

KInh gt'th Uy ban nhân dan huyn Ba Chë.
Tfr ngày 5/5/2021 dn ngây 09/5/2021, Dông chI BI thu Huyn üy dã dr các
Hi ng tip x1ic cü tn cüa (mg c(r viên d?i bi&i HDND cp tinh, cp huyn, nhim
kr 2021 —2026 t.i các xã, thi trk, khu ph& Tai Hi nghj, mOt s cir tn có nêu tam tim
nguyen v9ng, kin nghj giãi quyt mt s v.n d v kinh t - xã hi, an ninh — trt tir;
Thung trirc Huyn üy có kin chi do nhu sau:
1. D& v&i các kin nghj chung (tip tiic du tim nâng cp tinh 1 330, Kè chng
st Ia, dm an phát trin san xut,...). Giao UBND huyn barn sat các Sà ban ngành
cüa tinh, d xut b tn trong vn du tim cong trung h?n và trin khai thc hin có
hiu quãNghj quyt s 88/2019/QH14 ngày 18/11/20 19 cüa Quc Hi v phé duyt
D an tng th phát trin kinh t - xã hi vüng ding bâo dan tQc thiu s và min nüi
giai don 2021-2030.
2. Kin nghj cUa c(m tn Xã Thanh San:
(1) D nghi giái quylt vic thi cong cOng trInh khac phic các die1rn ngp lyt
trén tuyln Tinh 1(3 330 docin qua Khu dan cii- thôn Khe Long Ngoài gay ánh hwthig
dIn li(3 gia dInh.
(2) Phán ánh vic h thIng cung ccfp nithc sinh ho cit chica darn bOo tgi thOn
Khe Lçng Ngoài, d nghj nhà nithc h3 trcr xây dcng giê'ng khoan.
Giao UBND huyn chi dio kim tra 2 ni dung trên, d xut phwing an giâi
quy&, báo cáo Thu&ng trrc Huyn üy truac ngày 17/5/2021.
3. Kin nghi cüa c(r tn Thj trn Ba Chê:
(1) D nghj di chuye2n cç3t din cü (hin dâ có cç5t diçn mói thay thê khOng cOn
th dyng) trên tuyln dwàng Thanh Niên, khu vyv ngä ha Khu 3A gdn sOt nhà ngu-&i
dan, nguy co gay mIt an toàn.
Giao UBND huyn chi dto kirn tra, tháo dr di chuyn ct din cü hoàn thành
tri.ràc ngãy 10/5/2021.
(2) Phán ánh tuyê'n ththng Thanh Niên dogn qua Khu phI 3A dã dwçrc huyn
quan tam dAu tic ma r(3ng, d?p, thu(3n tin giao thOng, tuy nhiên cO mç5t bç3 ph€n
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thanh niên di xc máyphóng ra't nhanh, di bang 1 bánh, gay ma1t an toàn giao thông.
D nghj xem xét xáy dyng gà giám tô'c, Co giáipháp khcc phyc tmnh trgng trén (tudn
tra xz l, giáo dycpháp luçt,...).
Giao UBND huyn chi dao rà soát, thng cz?mg trin khai các bin pháp darn
bão an toàn giao thông trén dja bàn huyn nói chung và kMn nghj cüa cir tn Khu 3A
Thj tr.n nói riêng, báo cáo Thuing trirc Huyn 11y tnrrc ngày 20/6/2021.
(3) D nghj 1p mt sc5 dèn'chilu sang trên tuyln dzthng Thanh Niên dogn qua
KhupM 3A (tic ccu di hu-óng Khu 5).
Giao UBND huyn clii d?o kim tra, d xut phi.rcmg an giãi quyt, báo cáo
Thng trirc Huyn iiy truóc ngày 17/5/2021.
Van phông Huyn üy thông báo kin chi do ciia Thr&ng trrc Huyn üy d
Uy ban nhãn dan huyn bitt, trin khai thirc hin.
Noi nhàn:
- U Huyn fly,
- Nhu kInh gfri,
- Li.m VPHU.
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