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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại các buổi 

trực tiếp công dân của đại biểu HĐND xã Quí 1/2023

Qua các buổi tiếp xúc thông qua việc trực tiếp công dân tại địa bàn ứng cử 
của đại biểu HĐND xã, thường trực HĐND xã Cộng Lạc. UBND xã giải trình các 
ý kiến kiến nghị của cử tri như sau:

1. Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
- Cử tri thôn Hàm Hy kiến nghị
Hiện nay trong thôn, trong xã có một số hộ chăn nuôi bò xong thả dong, 

không có sự quản lí, trông coi dẫn đến việc phá hoại sản xuất nông nghiệp, cây 
màu của nhân dân, đề nghị UBND xã có những biện pháp giải quyết.

Trả lời:
UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri, chỉ đạo lãnh đạo các thôn tuyên truyền, 

nhắc nhở các hộ dân có chăn nuôi gia súc, gia cầm không được thả tự do để ảnh 
hưởng cây cối, rau màu của nhân dân.

- Cử tri thôn Tất Thượng.
+ Ông Dong
Trong quá trình thi công tuyến đường 396 trục Đông – Tây, đơn vị thi công 

đã đổ đất vào ruộng khu ruộng trước của nhà ông Đỗ Đức Ách với diện tích hơn 
100m2 không cấy được. Đề nghị đơn vị thi công hỗ trợ nhân dân diện tích bỏ hoang 
với lí do trên

 Trả lời: 
UBND xã tiếp thu và yêu cầu đơn vị thi công kết hợp cùng UBND xã, 

Trưởng thôn Tất Thượng kiểm tra xác định diện tích đất đổ vào phần ruộng của gia 
đình ông Rong phần chưa được bồi thường, Nếu đúng như phản ánh thì đơn vị thi 
công phải có trách nhiệm chi trả kinh phí do diện tích không cấy được.

- Cử tri thôn Bình Hàn.
Tuyến mương từ Chiều Lang thôn Hàm Hy đi Bình Hàn đã phun thuốc cỏ, 

hiện tại bèo vẫn còn và đang nở hoa phát triển, đây là nguyên nhân tắc ngẽn dong 
chảy. Đề nghị UBND, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Huyện vơ bèo tuyến 
mương trên nhằm khơi thông dòng chảy.

Trả lời: 
Ủy ban nhân dân xã tiếp thu ý kiến của cử tri và đề nghị Xí nghiệp KTCT 

thủy lợi huyện xem xét vớt bèo khơi thông dòng chảy.
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2. Về An ninh trật tự.
Tình trạng đánh bắt cá bằng kích điện vẫn thường xuyên xảy ra trên địa bàn, 

lợi dụng việc kích cá bắt trộm vịt của nhân dân.
Trả lời:
Công an xã đã nhắc nhở, xử lý một số trường hợp dùng điện kích cá tại 

mương, màng ngoài cánh đồng.
Hành vi kích cá và bắt trộm vịt là vi phạm pháp luật. UBND xã đề nghị bị 

hại hoặc người biết việc thông tin kịp thời và phối hợp với Công an xã để xác 
minh, làm rõ. Không nên đưa ra cuộc họp tiếp xúc cử tri.

3. Vệ sinh môi trường
- Cử tri Hàm Hy
Tình trạng rác thải vất bừa bãi trên tuyến đường từ cổng UBND đi bãi rác, 

được xác định là do một số hộ không thuộc hộ khẩu trong thôn, đề nghị UBND xã 
có chỉ đạo.

Trả lời: 
Ủy ban nhân dân xã tiếp thu của cử tri và chỉ đạo lãnh đạo thôn Hàm Hy 

tuyên truyền và có biện pháp giám sát đối với những trường hợp ở nơi khác vứt rác 
bừa bãi không đúng nơi quy định phối hợp với UBND xã để xử lý.

- Cử tri thôn Tất Thường
Thi công đường Đông Tây gây ra ô nhiễm môi trường trong không khí, gây 

bụi ảnh hưởng đến nhân dân, đề nghị đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên.
Trả lời: 
UBND xã tiếp thu ý kiến và có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh và đơn vị thi công đường trục đông tây.
4. Về chế độ chính sách

- Cử tri thôn Bình Hàn
+ Ông Đào Văn Thùy
Đề nghị các cấp giải quyết chế độ 62, bảo vệ biên giới phía bắc, đã có đủ 

giấy tờ do đơn vị cấp, đã thực hiện nhiều lần xong đến nay vẫn chưa được giải 
quyết, hưởng chế độ.

Trả lời:
Sau khi triển khai thực hiện Quyết định Hội đồng chính sách xã đã thông 

báo cho các đối tượng đến kê khai và phân ra các nhóm đối tượng.
Nhóm 1: Là các đối tượng có đầy đủ giấy tờ như Quyết định phục viên, xuất 

ngũ, lý lịch Đảng, Xác nhận của đơn vị cũ theo đúng mẫu quy định…
Nhóm 2: Nhóm có giấy tờ liên quan 
Nhóm 3: Nhóm không còn giấy tờ.
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Ông: Đào Văn Thùy – thôn Bình Hàn đã lên kê khai và thuộc đối tượng 
nhóm 2, nhóm giấy tờ có liên quan “Cụ thể là xác nhận của Ban CHQS huyện Tứ 
Kỳ”.

Sau khi Hội đồng Chính sách xã họp xét duyệt đã chuyển hồ sơ lên Ban chỉ 
đạo huyện, sau khi Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đã trả lại rất nhiều 
lần để bổ sung thêm căn cứ. Sau khi hồ sơ của ông Đào Văn Thùy bị trả lại, Ban 
CHQS xã đã mời ông Thùy lên trả lại hồ sơ để bổ sung thêm căn cứ. Ông Đào Văn 
Thùy đã lên đơn vị cũ xin xác nhận của đơn vị và viết lại tờ khai cho khớp với thời 
gian. 

Hiện hồ sơ của ông Đào Văn Thùy đã được Hội đồng chính sách huyện tiếp 
nhận kiểm tra, xét duyệt và chuyển lên tỉnh và Quân Khu.

+ Bà Đào Thị Loan:
Đề nghị Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật xã Cộng Lạc xét mức độ 

khuyết tật cho bà Đào thị Loan là bệnh nhân ung thư để hưởng chế độ của nhà 
nước theo qui định.

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết 
tật; Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT- BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về việc xác định mức độ khuyết 
tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Việc đánh giá dạng tật, mức 
độ khuyết tật dựa theo các tiêu chí trong phiếu xác định dạng tật và mức độ khuyết 
tật theo quy định, trong đó các dạng tật: vận động, nghe nói, nhìn, thần kinh tâm 
thần và trí tuệ. Bệnh nhân ung thư nếu bệnh nặng ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, 
giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày thì đối tượng làm đơn đề nghị lên Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật cấp xã để được đánh giá dạng tật và mức độ khuyết tật theo quy 
định.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND xã thống 
nhất trả lời để đại biểu HĐND và cử tri trong xã nắm được./.

Nơi nhận:
-Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- TT. MTTQ xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx
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