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BÁO CÁO
Tiếp thu và trả lời  ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp thứ tư HĐND xã khoá XXII
và ý kiến nguyện vọng của cử tri và nhân dân tháng 01/2023

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của thường 
trực HĐND xã về Tổng hợp ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND xã khoá 
XXII. Công văn số 03/MTTQ-BTT ngày 15/01/2023 của Ban thường trực uỷ 
ban MTTQ xã về việc phản ánh ý kiến nguyện vọng của cử tri và nhân dân 
tháng 01/2023. UBND xã xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến 
kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND 
xã. UBND xã xin tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

1. Về nông nghiệp
- Cử tri thôn Quàn đề nghị: Hợp tác xã nông nghiệp nên cho bơm nước mạ

để bà con nông dân gieo trong năm vì nếu bơm nước vào ngày tết nông dân
không chủ động được việc cày bừa ngả mạ.

Trả lời:
Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo HTX căn cứ tình hình thực 

tế thực hiện việc bơm nước các khu đồng mạ để nhân dân lồng ngả và hướng 
dẫn nhân dân thực hiện việc gieo mạ chiêm xuân đảm bảo việc gieo cấy đúng 
lịch thời vụ. Cơ bản nhân dân các thôn đã thực hiện gieo xong mạ chiêm xuân 
trước tết nguyên đán.

- Cử tri thôn Trúc Văn, thôn Mép đề nghị: BCĐ sản xuất kiểm tra việc đổ 
ải phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân nước lên quá lớn, ngập cả lên các khu đồng 
bà con đang trồng màu, một số hộ phải dùng bơm chống úng bảo vệ cây màu.

Trả lời:
Việc thực hiện tháo đổ nước ải đã được HTX DV nông nghiệp thực hiện 

theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình tháo đổ nước ải một số 
diện tích rau màu của hộ nông dân ở thôn Mép, thôn Trúc Văn bị ảnh hưởng 
phải bơm chống úng. Nguyên nhân là do một số ít hộ trồng rau màu ở khu ruộng 
triều ghệnh giáp khu triều trũng lên bị ảnh hưởng. UBND xã đã yêu cầu HTX 
kiểm tra và có biện pháp phối hợp xử lý.

2. Xây dựng - Tài nguyên - môi trường
- Cử tri thôn Quàn đề nghị: Trong cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư,

tại địa bàn thôn Quàn có người kiến nghị về việc hộ Ông Thiềng, Ông Từ sử 
dụng đất không đúng mốc giới nhưng thực tế UBND xã đã trả lời 2 hộ đều sử 
dụng đất đúng quy định. Do vậy, 2 hộ trên đề nghị UBND xã xử lý nghiêm người 
kiến nghị sai sự thật làm ảnh hưởng đến gia đình và phong trào của địa phương. 



Trả lời:
Việc cử tri có ý kiến, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời làm rõ những 

vấn đề chưa rõ là quyền lợi chính đáng của cử tri. Còn việc cử tri có ý kiến đúng 
hay chưa đúng thì UBND xã căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và các quy định của pháp 
luật để trả lời làm rõ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi người. Do đó, 
việc cử tri có ý kiến chưa đúng thì UBND xã cũng không có căn cứ để xử lý 
người có kiến nghị sai. 

3. An ninh – Quốc phòng
- Cử tri các thôn trong toàn xã: Đề nghị lực lượng công an tăng cường 

tuần tra kiểm soát bảo vệ tài sản cho người dân vì thời gian gần đây tình trạng
trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra đặc biệt là trộm chó, mèo, gà của nhân dân. 

Trả lời:
Thực hiện kế hoạch vui xuân đón tết Quý Mão 2023 của UBND xã, công 

an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối 
về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn cháy nổ trước, trong, sau tết 
nguyên đán, các hoạt động VHTT và lễ hội đầu năm. Nắm chắc tình hình nhân 
dân, tham mưu và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Phân công lực lượng 
thường xuyên tuần tra, canh gác, phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm nhất là 
các loại tội phạm về trộm cắp, ma túy, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, buôn bán 
hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ...vv. Qua đó trong dịp 
tết vừa qua công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo. 
Nhân dân đón tết vui tươi, an toàn lành mạnh, không để xảy ra các vụ vi phạm 
pháp luật trên địa bàn xã.

4. Lĩnh vực khác.
- Cử tri thôn Cự Lộc phản ánh: tình trạng dây mạng của các nhà mạng lôi 

thôi như mạng nhện dọc các tuyến đường làm mất cảnh quan và không đảm bảo 
an toàn. Đề nghị các cấp kiến nghị khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:
Thực trạng hiện hiện nay dây hệ thống viễn thông ở các thôn không đồng 

bộ, dây viễn thông từ các hộp cáp về các gia đình rất lôi thôi, không thống nhất 
như ý kiến của cử tri nêu là đúng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã sẽ có văn 
bản đề nghị các nhà mạng cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đình phải có biện 
pháp chỉnh trang, khai thác hệ thống dây dẫn viễn thông đảm bảo khoa học, gọn 
gàng tạo nét đẹp cảnh quang chung và đảm bảo an toàn cho mọi người dân.

- Ban thanh tra nhân dân xã phản ánh tình trạng đốt rác tại các bãi rác ở 
một số thôn gây ô nhiếm môi trường.

Trả lời:
Thực trạng trong thời gian qua, một số bãi rác như ở thôn Vạn, thôn Trúc 

Văn, thôn Sự ...vv có hiện tượng đốt rác gây ô nhiễm. UBND xã đã chỉ đạo các 
thôn phải thực hiện việc dập tắt không để cháy ở các bãi rác đồng thời có biện 
pháp quản lý để không tái phát việc đốt rác. Tuy nhiên, một số thôn chưa quan 
tâm quản lý tốt lên vẫn xảy ra hiện tượng chát ở các bãi rác như cử tri phản ánh. 
UBND xã xin tiếp thu và sẽ tăng cường chỉ đạo việc quản lý các bãi rác để 



không còn việc đốt tại các bãi rác gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức 
khoẻ của  nhân dân.

Trên đây là báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và phản 
ánh nguyện vọng của nhân dân tháng 01 năm 2023 của UBND xã./.
Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND, MTTQ xã;
- Các tổ HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
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