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BÁO CÁO  ỔNG HỢ  
Ý kiế  t ả   u   của  ổ đ i biểu HĐND  uyệ  trước Kỳ  ọ  t ứ Ba  

(kỳ  ọ  cuối  ăm 2021) của HĐND  uyệ  

 

Că  cứ Luậ  Tổ c ức c í   qu ề  địa p ươ    ăm 2015; Luậ  Sửa đổi  bổ 

su   mộ  số điều của Luậ  Tổ c ức C í   p ủ v  Luậ  Tổ c ức c í   qu ề  địa 

p ươ        22/11/2019; 

Că  cứ Luậ  Hoạ  độ    i m s   của Quốc  ội v  Hội đ      â  dâ   ăm 

2015; 

Thực hiện nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba - HDND huyện khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 08/12/2021, các Tổ đại biểu 

HĐND huyện đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến, góp ý đ i với các văn bản 

trình Kỳ họp và thảo luận đề xuất nội dung chất vấn tại Kỳ họp. Kết quả: 

1.  ề các  ă  bả  trì   t i Kỳ  ọ : 

Các Tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản của 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQVN 

huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiển sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện trình tại Kỳ họp. 

 Riêng Tổ đại biểu s  6, có ý kiến 02 ý kiến góp ý: 

Một là: Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện cần có giải pháp cụ thể, 

hiệu quả để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thi hành án, đặc biệt là chỉ tiêu thi hành 

án về tiền và tài sản vì hạn chế này đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa 

khắc phục được. 

Hai là: Đề nghị UBND huyện tiếp tục có những giải pháp điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2022; b  trí nguồn kinh phí hỗ trợ 

xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu tại các xã, do hiệu nay chỉ b  trí kinh phí cho 

xây dựng Nông thôn mới nâng cao mà không có kinh phí cho xây dựng khu dân cư 

kiểu mẫu; có kế hoạch, phương hướng phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân v n 

đầu tư công, vì theo Báo cáo s  474/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND 

huyện thì tỷ lệ giải ngân đạt thấp  (đạt 47,5%). 

2.  ề đề xuất   i du g c ất vấ  t i Kỳ  ọ : 

- Tổ đại biểu s  9 đề nghị chất vấn Giám đ c Bảo hiểm xã hội huyện về vai 

trò, trách nhiệm đ i 03 nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ 

BHYT trên địa bàn huyện thường không đạt chỉ tiêu trên giao và giải pháp để nâng 

cao tỷ lệ bao phủ BHYT trong thời gian tới. Trong đó, 03 nguyên nhân chủ quan 

dẫn đến việc chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện thường không đạt chỉ 
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tiêu trên giao là: 

+ Thứ nhất, cách tính tỷ lệ bao phủ BHYT chưa sát với thực tế; có rất nhiều 

người dân của huyện Đồng Phú đã mua thẻ BHYT ở địa phương khác nhưng 

không được tính vào tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện Đồng Phú. 

+ Thứ hai, do chất lượng khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện chưa 

được cải thiện và nâng cao nên một s  người dân có tâm lý không mu n tham gia 

BHYT. 

+ Thứ ba, vai trò, trách nhiệm của cơ quan BHXH trong công tác ph i hợp 

với cấp ủy, chính quyền cơ sở còn quá mờ nhạt, còn mang nặng tính hành chính, 

quan liêu, chưa cụ thể, không sát thực tế. 

- 8/9 Tổ đại biểu không đề xuất nội dung chất vấn tại Kỳ họp.  

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu HĐND huyện 

trước Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp cu i năm 2021) - HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026, Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo HĐND huyện./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- LĐVP, CV các kh i; 

- Lưu: VT. 

 M.  HƯỜNG  RỰ  HĐND 
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