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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:16/BC-HĐND

Nghĩa An, ngày 2 tháng 7 năm 2018
BÁO CÁO
Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã
lần thứ Tám khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 5 tháng 6 năm 2018 của HĐND xã.
Thường trực HĐND xã và đại biểu HĐND xã Nghĩa An tiến hành tổ chức tiếp xúc cử tri
tại các thôn, làng. Thời gian tiếp xúc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Tổng số cử tri tham gia 563 người, tổng số có 30 ý kiến tham gia. Trong đó, liên quan cấp
trên có 03 ý kiến; liên quan đến cấp xã có 27 ý kiến, giải trình trực tiếp có 9 kiến; các ý
kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã Thường trực HĐND xã tổng hợp
như sau:
I. Đối với tập thể:
* Đối với Thường trực UBND xã:
- Ý kiến của cử tri thôn 1:
1. Cử tri Nguyễn Hồng Thái: Hộ ông Nguyễn Văn Thanh ( Trâm) đổ đất lấp cống
thoát nước trước nhà ông (dọc đường 669). Đề nghị UBND xã chỉ đạo xử lý khắc phục tình
trạng trên.
2. Cử tri Phạm Tuyên: Đề nghị UBND xã xem xét, hiện nay đã có nghĩa địa mới
nhưng bà con vẫn chôn cất tại nghĩa địa cũ gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo theo
tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
- Ý kiến của cử tri thôn 2:
3. Cử tri Lê Mộng Tú: Đề nghị UBND xã sớm xử lý bãi rác cũ, tránh để lâu gây ô
nhiễm môi trường.
- Ý kiến của cử tri thôn 3:
4. Cử tri Phạm Văn Sinh: Đề nghị UBND xã quan tâm, đầu tư kinh phí sữa chữa,
nâng cấp tuyến đường nội đồng sau nhà ông Huỳnh Minh Chính ra khu sản xuất.
5. Cử tri Phạm Thị Bích Hải: Đề nghị UBND xã đầu tư, nâng cấp đoạn đường từ
trục đường 669 đến cổng chào văn hóa thôn 4, khi trời mưa không thoát nước, gây ô nhiễm
môi trường, nhân dân đi lại khó khăn. Đề nghị UBND xã có biện pháp khắc phục.
- Ý kiến của cử tri thôn 5:
6. Cử tri Nguyễn Thanh Sơn: UBND xã cho tôi biết việc đầu tư đường lên cánh đồng
Cô Hầu vận động gia đình tôi đóng góp 800.000 đồng có đúng theo phương án đóng góp
không.
7. Cử tri Bùi Thanh Tình: Đề nghị UBND xã xem xét việc đào mương thoát nước tại
khu vực nhà tôi, vì bị ngập, gây khó khăn đến đời sống sinh hoạt của gia đình tôi.
- Ý kiến của cử tri Làng Kuao:
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8. Cử tri Đinh Hmum: Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí sửa chữa hệ thống điện
chiếu sáng nông thôn, hiện một số bóng đã hư và khoảng cách giữa các bóng khá xa, dãy
sau chưa có trụ điện kiên cố.
- Đề nghị UBND xã quy hoạch sân bóng đá, sân bóng chuyền cho làng.
- Ý kiến của cử tri Làng Lợk:
9. Cử tri Đinh HMếch: Đề nghị UBND xã can thiệp, làm việc với nhà máy chè trong
quá trình bơm thuốc cỏ cháy làm cháy lá 3 hàng cà phê của gia đình tôi.
10. Cử tri Đinh Thị A Lơ: Đề nghị UBND xã can thiệp, làm việc với nhà máy chè vì
nhà máy đã cày nhầm đất của hộ gia đình tôi gần 1 sào đất.
11. Cử tri Đinh Kiêu: Bà con trong làng canh tác bên trong nghĩa trang nhân dân
của xã nhưng không có đường đi, đề nghị UBND xã xem xét giải quyết.
12. Cử tri Đinh Thị Blanh: Hộ ông Văn An Nhơn trồng tre sát bờ ranh, ảnh hưởng
đến hoa màu của gia đình tôi.
13. Cử tri Đinh Thị KLê: Đề nghị UBND xã làm đường tuyến 2 đoạn từ nhà ông
Đinh Sứch đến nhà bà Bêm.
14. Cử tri Đinh Tong: hộ bà Đinh Thị Tri lấn, phát nghĩa địa của làng, đề nghị
UBND xã can thiệp.
15. Cử tri Đinh Đời: Hiện nay ông Huỳnh Ngữ vẫn tiếp tục tái phạm lấn chiếm đất
nghĩa địa cũ của làng, đề nghị UBND xã giải quyết dứt điểm.
II. Đối với cá nhân:
* Lĩnh vực Địa chính - xây dựng:
- Ý kiến của cử tri thôn 1:
1. Cử tri Đỗ Văn Thanh:Tôi làm sổ đỏ từ tháng 02/2018 đến nay vẫn chưa có sổ đỏ,
đề nghị UBND xã quan tâm để gia đình tôi sớm có sổ đỏ.
2. Cử tri Phan Thị Cảnh:Gia đình tôi có diện tích mía nhưng chưa có sổ đỏ, đề nghị
UBND xem xét đo đạc làm sổ đỏ cho gia đình tôi.
- Ý kiến của cử tri thôn 2:
3. Cử tri Bùi Thị Liên: Tháng 8 năm 2017 gia đình tôi có lên đóng thuế xây dựng
nhà ở tư nhân với số tiền 1.700.000 đồng nhưng đến nay chưa có bản vẽ thiết kế và giấy
phép xây dựng. Tôi đã gặp anh Hà địa chính 2 lần nhưng a hẹn tôi hết tuần này đến tuần
khác, gây khó khăn cho bản thân và gia đình.
- Ý kiến của cử tri Làng Kuao ( ý kiến phải thực hiện ngay):
4. Cử tri Đinh Vưng: Đề Nghị UBND xã cắm mốc nghĩa địa của làng, làng đã có ý
kiến nhiều lần nhưng chưa giải quyết.
5. Cử tri Đinh Hah: Đề nghị UBND xã đo đạc diện tích đất để cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho nhân dân làng Kuao. Vì hiện nay nhiều diện tích
chưa được đo đạc và cấp.
* Lĩnh vực Địa chính- nông nghiệp:
- Ý kiến của cử tri thôn 5:
6. Cử tri Bùi Thị Tánh: Nhà tôi có 2.000m2 đất nhưng UBND xã có thông báo thuế
260.000/năm có đúng không.
* Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
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- Ý kiến của cử tri Làng Lợk:
7. Cử tri Đinh Kiêu: Mẹ tôi là Đinh Thị Bík, mất đến nay đã gần 2 năm nhưng chưa
được giải quyết chế độ mai táng phí.
8. Cử tri Đinh Thị Đenh: Chế độ của Bà Đinh Thị Gớch hưởng bảo trợ tháng 6 chưa
được nhận mà bà mất từ ngày 30/5/2018, vậy có được giải quyết không.
* Lĩnh vực môi trường:
- Ý kiến của cử tri thôn 3:
9. Cử tri Đào Thanh Hiền:Đề nghị UBND xã có chế tài sử lý các hộ không thực hiện
phương án thu gom rác thải của xã, mà lại đổ rác ra khu dân cư gây ô nhiễm.
* Lĩnh vực an ninh trật tự:
- Ý kiến của cử tri thôn 5:
10. Cử tri Phạm Hồng Cương:Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý việc thanh niên
làng Kuao sử dụng xe máy rú ga vào ban đêm gây bức xúc trong nhân dân.
- Ý kiến của cử tri Làng Kuao:
11. Cử tri Đinh Thị HLía: Đề nghị UBND xã can thiệp việc Bà Phạm Thị Mỹ Dung,
công dân thôn 5 mượn tiền, vàng đến kỳ nhưng không trả. Khi chồng tôi đi đòi, thì Bà
Dung trốn, còn chồng bà Dung đọa nạt và đòi đập.
III. Lĩnh vực khác:
- Ý kiến của cử tri thôn 4:
12. Cử tri Đặng Dũng: Đề nghị Hội nạn nhân chất độc da cam tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động để xây dựng quỹ hội, để có điều kiện động viên các Hội viên.
Trên đây nội dung ý kiến của cử tri trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ Tám khóa
XII, (nhiệm kỳ 2016-2021). HĐND xã Nghĩa An tổng hợp đề nghị UBND xã xem xét trả
lời cho cử tri rõ./.
Nơi nhận:
TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
- Thường trực HĐND huyện;
CHỦ TỊCH
- Thường trực UBND xã;
- Thường trực MTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã (khóa XII);
- Lưu HĐND xã.

(Đã ký)

Võ Văn Hải
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