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THƯỜNG TRỰC HĐND
      XÃ HÀ THANH

    Số: .... /BC-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                   Hà Thanh, ngày       tháng  6  năm 2022

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Ý kiến cử tri thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã
khóa XX ứng cử tại địa bàn trước kỳ họp thứ ba HĐND xã Hà Thanh

           Căn cứ vào Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND xã, UBND xã, 
Ủy ban MTTQ xã Hà Thanh.          

           Thực hiện kế hoạch số 3/KH-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của 
Thường trực HĐND xã Hà Thanh về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ ba  
HĐND xã nhằm  báo cáo với các bậc cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã 
hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 
6 tháng cuối  năm 2022 trên địa bàn xã Hà Thanh,  báo cáo tình hình tổ chức 
và hoạt động HĐND, TT HĐND, các ban HĐND xã 6 tháng đầu năm và 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, tiếp thu và tổng hợp những ý 
kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã. 

         * Thời gian: tiếp xúc từ 13 giờ 30 phút ngày 21/6/2022 tại hội trường 
trung tâm văn hóa các thôn của 6 thôn.

    Qua bản  hội nghị tiếp xúc tại buổi tiếp xúc. Thường trực HĐND xã đã tổng 
hợp ý kiến đề nghị, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

A/ Tổng hợp chung.
          Tổng số có 31 nội dung  ý kiến cụ thể như sau:
          - Thôn Kiều Long: 3 ý kiến;
          - Thôn Hàm Cách: 8 ý kiến;
          - Thôn Thanh Bình:3 ý kiến;
          - Thôn Bình Cách: 4 ý kiến;
          - Thôn Tri Lễ: 6 ý kiến;
          - Thôn Hữu Chung: 7 ý kiến.
         B/ Nội dung ý kiến theo các lĩnh vực như sau:
         1/ Về lĩnh vực sản nông nghiệp.
         - Cử tri thôn Hữu Chung  ý kiến như sau:
          + Đề nghị UBND xã sớm triển khai, quy hoạch diện tích nuôi rươi cáy 
tại thôn Hữu Chung.
         2/ Về đất đai, giao thông , thủy lợi, xây dựng.
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       2.1. Về đất đai.
       - Cử tri các thôn Kiều Long, Bình cách, có ý kiến như sau.

       + Đề nghị UBND xã chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm giúp đỡ 

hướng dẫn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ chưa 

được đóng dấu trang 3.

       + Đề nghị UBND xã công khai thủ tục các thủ tục về cấp đổi, cấp mới, 

công khai các khoản thu lệ phí cấp đổi, cấp mới, sang tên chuyển chủ quyền sử 

dụng đất ở là bao nhiêu tiền.

        - Cử tri thôn  Hàm cách, Tri Lễ, có ý kiến như sau:

        + Đề nghị UBND xã trả lại những sổ bìa đỏ chưa được đóng dấu trang 3 

cho các hộ dân  mà UBND đã thu để gia đình quản lý, vì một số hộ gia đình 

làm cấp lại, thủ tục làm rất tốn kém tiền và công của nhân dân.

        - Cử tri thôn  Hàm cách, có ý kiến như sau:

        + Đề nghị UBND xã đề nghị cấp trên sớm cấp bìa đỏ cho chùa Hàm Cách 

đề nhà chùa tiến hành triển khai xây dựng.

        + Đề nghị UBND xã quản lý đất thầu  ao công chặt chẽ, cụ thể tránh để lợi 

dụng bán diện tích trên.

        - Cử tri thôn  Hữu Chung  có ý kiến như sau:

        + Đề nghị UBND xã quan tâm đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp bìa 

đỏ cho các hộ tại khu vực tái định cư thôn Hữu chung và tiếp tục thực hiện dự 

án khu tái định cư giai đoạn 2.

        - Ông Viện thôn Tri Lễ  có ý kiến như sau:

        + Đề nghị UBND xã xem xét lại trường hợp làm bìa đỏ của hai gia đình 

bố và  con làm cùng một thời điểm Ông Viện đã có bìa đỏ còn Anh Tuấn con 

ông viện chưa có bìa đỏ nhưng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất.

        - Ban hội tự chùa Hưng Long thôn Tri Lễ  có ý kiến như sau:

        + Đề nghị UBND xã xem xét diện tích ao thầu cửa chùa cấp vào quyền sử 

dụng đất của chùa Hưng Long.

       - Ông Nguyễn Văn Tuyền  thôn Tri Lễ  có ý kiến như sau:
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       + Đề nghị UBND xã cho hộ gia đình ông  được chuyển  diện tích đất chia 

03 tại khu vực ấp vào trong đồng thuộc diện tích đất công do UBND xã quản 

lý, vì khu ấp diện tích đã lở gần xuống sông gần hết.

       - Cử tri thôn Hữu Chung, thôn Tri Lễ;

       + Đề nghị UBND xã, cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng 

khai thác cát trái phép trên sông luộc thuộc địa bàn thôn Tri Lễ, Hữu Chung

       2.2. Về Giao thông

         -  Cử tri thôn Hàm cách có ý kiến như sau:

         + Đề nghị UBND xã sớm có kế hoạch hỗ trợ kinh phí  tuyến từ ngõ ông 

Phồn  đến khu đống cao, 

    2.3. Về Thủy lợi.   
        - Cử tri thôn Hàm cách, thanh Bình  có ý kiến như sau:
        + Đề nghị UBND xã đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thiền kênh mương 
cấp I từ trạm bơm Kiều Long về thôn Hàm cách.
        + Đề nghị UBND xã  xem xét hệ thống tiêu thoát nước từ các kênh 

mương thôn Thanh bình về đến trạm bơm công gạch do ách tắc dòng chảy 
đoạn cổng trường mầm non. 
     2.4. Về Xây dựng.
        - Ý kiến cử tri thôn Hàm cách. Bình cách 
        + Đề nghị UBND quan tâm sớm hoàn thiện  công trình xây dựng Nghĩa 
trang liệt sỹ, vì thời gian tiến độ xây dựng quá lâu. đây là công trình tâm linh 
nơi thờ anh hùng liệt sỹ, để nhân dân đến thắp hương các ngày lễ tết, ngày 27/7 
hàng năm.
        - Ý kiến cử tri thôn Hữu Chung. 
        + Đề nghị UBND xã quan tâm đề nghị cấp trên triển khai xây dựng 02 
cống qua đê của dự án nuôi rươi cáy giai đoạn 2 thuộc thôn hữu Chung.
       3/ Về an ninh trật tự, quân sự.
        -  Cử tri thôn Tri Lễ  ý kiến như sau:
        +  Đề nghị UBND xã chi đạo ban công an xã tăng cường hơn nữa việc 
tuần tra, kiểm tra vào ban đêm.
        4/ Về Văn hóa - xã hội, truyền thanh , y tế - Giáo dục, 
        -  Cử tri thôn Thanh bình  ý kiến như sau:
         +  Đề nghị UBND xã Chuyển loa truyền thanh về ngõ ông Ngừng để mọi 
người đều nghe được.
         -  Cử tri thôn Kiều Long:
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         +  Đề nghị kiểm tra hệ thông loa truyền thanh xuống các thôn, cũng như 
thôn Kiều Long nói nhỏ, rè nhân dân khó nghe tiếng nói của đài.
        5/ Về môi trường.
        - Cử tri thôn  Hàm Cách, Kiều Long, thôn Thanh bình,Bình cách  có ý 
kiến như sau:
        + Đề ghị UBND xã kiểm tra thường xuyên nhà máy nước sạch, rửa bể 
chứa .. những ngày gần đây nước bơm của nhà máy nước sạch quá bẩn không 
đảm bảo chất lượng nước hợp vệ sinh. 
        + Đề nghị UBND xã thông báo rõ để nhân dân thôn Bình cách, cũng như 
nhân dân thôn khác nắm được, đơn vị nào được phép  thu tiền nước sạch, 
những ngày gần đây có 2 đơn vị đến nhà thu tiền nước gây hoang mang trong 
nhân dân. 
         6/ Các ý kiến khác :
          -  Cử tri thôn Hữu chung, ý kiến như sau:
         +  Đề nghị UBND xã là chủ đầu tư  giải quyết tiền đền bù hỗ trợ hoa 
màu, cây cối cho hộ  dân thôn Hữu chung đã giải phóng mặt bằng để làm khu 
chứa vật liệu thực hiện xây dựng tuyến đường của dự án nuôi thủy sản đến nay 
quá lâu chưa được hộ trợ.
           Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến  cử tri trên địa bàn 6 thôn qua buổi 
tiếp xúc  cử tri giữa  đại biểu HĐND ứng cử tại địa bàn với cử tri trước kỳ họp 
thứ 3 HĐND xã . Thường trực HĐND xã tổng hợp đề nghị UBND xã  xem xét 
trả lời và giải quyết theo thẩm quyền./.
 
Nơi nhận:
 - Thường trực HĐND huyện ( để b/c );
- TV Đảng ủy ( để b/c );
 - Thường trực HĐND xã;
 - Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã; 
- Thường trực UBMTTQ xã
 - Các đại biểu HĐND xã ;
 - Lưu VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thùy
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