ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2384 /UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v tham mưu nội dung trả lời ý
kiến phản ánh, kiến nghị của
nhân dân xã Đông Giang.

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện;
- Phòng Lao động-Thương binh &XH huyện;
- Công an huyện.
Theo đề nghị của Thường trực Huyện ủy tại Công văn số 1132-CV/HU ngày
14/9/2018, về việc chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân
dân xã Đông Giang;
Để chuẩn bị tốt nội dung phục vụ cuộc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy
huyện với nhân dân năm 2018, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng phòng Tài
nguyên&Môi trường, Trưởng phòng Lao động –Thương binh&Xã hội và Trưởng
Công an huyện tham mưu nội dung trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân
xã Đông Giang, cụ thể như sau:
1. Đối với phòng Tài nguyên&Môi trường huyện:
a) Công tác cấp đất sản xuất cho đồng bào tiến độ chậm, do còn nhiều khó
khăn, vướng mắc, hiện nay còn nhiều hộ chưa được giao đất, cũng như nhiều hộ lấn
chiếm chưa chấp hành quyết định thu hồi của UBND huyện (17/46 hộ với diện tích
17,3/44 ha). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiên quyết thu hồi đất các trường hợp
lấn chiếm còn lại trên, đồng thời kiến nghị các ngành của tỉnh tháo gỡ các vướng
mắc để huyện sớm tiếp tục triển khai dự án và giao đất cho dân (Đảng ủy xã Đông
Giang, Mặt trận huyện phản ánh).
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Quan tâm xem xét, giải quyết
đất ở, nhà ở cho các hộ dân thật sự thiếu đất (Mặt trận huyện kiến nghị).
2. Đối với phòng Lao động-Thương binh&Xã hội huyện: Đề nghị quan
tâm, xem xét cấp thẻ bảo hiểm y tế sớm hơn cho bà con vào cuối tháng 12 hàng
năm (Mặt trận huyện kiến nghị).
3. Đối với Công an huyện: Đề nghị quan tâm tình hình trật tự an toàn giao
thông chưa đảm bảo, nhất là một số thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy quá
tốc độ, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, gây bức xúc trong nhân nhân
dân (Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện).

Chậm nhất đến ngày 24/9/2018, Trưởng phòng Tài nguyên&Môi trường,
Trưởng phòng Lao động –Thương binh & Xã hội và Trưởng Công an huyện gửi
báo
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file
văn
bản
về
địa
chỉ
hienntt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn để tổng hợp) UBND huyện để xem
xét, báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT.
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