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UỶ BAN NHÂN DÂN  

    HU N     

 

Số:       /BC-UBND 

  NG HOÀ    H I  HỦ  NGHĨA VIỆ  NAM 

Độc lập -  ự do - Hạnh phúc 

 

     Thuận Lộc, ngày  19  tháng 7  năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri và ý kiến chất vấn của Đại Biểu HĐND 

xã tại kỳ họp thứ 13 khóa  VII, nhiệm kỳ 2016-2021 

 
Thực hiện kế hoạch của Thường trực HĐND xã, chương trình phối hợp giữa 

HĐND và UBMTTQ xã Thuận Lộc về tiếp xúc cử tri với Đại Biểu HĐND hai cấp, 
thị xã và xã. Sau khi nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ 
6 tháng đầu năm 2021 và các ý kiến cử tri. UBND xã báo cáo trả lời, giải trình một 
số vấn đề mà cử tri quan tâm như sau: 

I.  ĨNH VỰ   SẢN  UẤ  NÔNG NGHIỆP  
Câu 1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch làm việc với phường Nam Hồng mở 

rộng mặt bằng đường nội đồng từ trạm bơm phường Nam Hồng đi sang Biền sà có 
chiều dài khoảng 200m để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại sản xuất vì hiện nay 
tuyến đường này quá hẹp và hư hỏng nặng. 

 rả lời: Qua kiểm tra thực tế hiện nay nhân dân đi sang xứ đồng Biền sà sản 
xuất có 2 tuyến đường chính: Một là tuyến đường từ đường bê tông nội đồng của 
phường Nam Hồng đi qua đường đất có chiều rộng 2,5-3m để đến Biền Sà. Hai là 
tuyến đường đất có chiều rộng 2-2,5m  từ trạm bơm phường Nam Hồng để đến 
Ruộng Sà.  

Thực tế hiện nay cả 2 tuyến đường đi sang Biền sà vẫn đảm bảo cho nhân dân 
đi lại sản xuất.  

Do tuyến đường từ trạm bơm phường Nam Hồng đi sang Biền sà chỉ có nhân 
dân xã Thuận Lộc sử dụng để đi lại sản xuất nên để mở rộng mặt bằng tuyến đường 
thì xã Thuận Lộc phải huy động nguồn kinh phí để thực hiện. Để thực hiện được 
việc mở rộng mặt bằng đề nghị Ban cán sự thôn Phúc Thuận tổ chức họp với các hộ 
gia đình có đất nông nghiệp phải đi qua tuyến đường để sản xuất thống nhất thực 
hiện việc đóng nộp kinh phí để mở rộng mặt đường (Theo Nghị quyết của HĐND thị 
xã Hồng Lĩnh: Số 98/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc khuyến khích phát 
triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì ngân sách thị 
xã hỗ 45.000 đồng/m

2
). Sau khi có biên bản thống nhất việc mở rộng mặt bằng tuyến 

đường của thôn Phúc Thuận UBND xã sẽ phối hợp với UBND phường Nam Hồng 
để thực hiện mở rộng mặt bằng tuyến đường. 

Câu 2. Đề nghị HTX lắp phai chắn nước tuyến mương khu vực Đồng Lợn và 
Cồn Mô, đồng thời tu sửa lại các tuyến mương thủy lợi ở thôn Tân Hòa hiện nay 
các tuyến mương của thôn Tân Hòa đều đã bị hư hỏng nặng làm lảng phí nước, đã 
nhiều lần cử tri và ban cán sự thôn đề nghị nhưng vẫn không được tu sữa. 

 rả lời: Hiện nay HTX đang quản lý trên 10km mương bê tông, mương xây 
trên địa bàn toàn xã, có những tuyến được xây dựng cũng quá lâu nên bị xuống cấp 
nghiêm trọng. Nguồn kinh phí của HTX hết sức khó khăn. Nhưng HTX hết sức 
cống gắng để luôn đáp ứng được việc lấy nước cho bà con nhân dân. Còn việc lắp 
phai chắn nước tuyến mương khu vực Đồng Lợn và Cồn Mô, đồng thời tu sửa lại 
các tuyến mương thủy lợi ở thôn Tân Hòa thì HTX đã tiến hành tu sửa 60m

 
mương 

và đặt phai chắn nước khu vực Đất Lợn thôn Tân Hòa vào ngày 27/6/2021 theo đề 
xuất của cử tri. 
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Câu 3. Đề nghị HTX sửa lại cống dẫn nước qua Hói cà sang khu vực ruộng 
Lùng Bùng, thôn Phúc Thuận 

 rả lời: Sau khi tiếp thu kiến nghị của cư tri, UBND xã chỉ đạo HTX đã tiến 
hành tu sửa cống dẫn nước qua Hói cà để tưới tiêu cho khu vực Lùng Bùng, thôn 
Phúc Thuận, hoàn thành xong vào tháng 12/2020 hiện nay đang sử dụng tốt. 

II.  ĨNH VỰ  ĐẤ  ĐAI 
Câu 1.  Đề nghị UBND xã quản lý chặt chẽ đất đai tại các nghĩa trang trên địa 

bàn và chỉ đạo Ban quản trang hoạt động đúng theo quy chế quy định. 
 rả lời: Trên địa bàn xã có 4 khu vực nghĩa trang, việc quản lý đất đai tại các 

khu nghĩa trang cơ bản đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt. Một số ban 
quản trang hoạt động tương đối đảm bảo đúng theo quy chế quản lý. Tuy nhiên 
trong thời gian qua việc quản lý của một số Ban quản trang chưa chặt chẽ, chủ yếu 
đang mặc cho các cụ cao tuổi, cấp ủy, ban cán sự các thôn chưa thật sự quan tâm, 
vào cuộc; hơn nữa ý thức của người dân chưa cao, còn tùy tiện phá cửa để vào xây 
dựng, chiếm đất sai quy định. Mặt khác theo quy định của pháp Luật về đất đai 
cũng như việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhiều 
quy trình, thủ tục, dẫn đến cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản để cấp đất là 
còn nhiều mặt chưa thực hiện được. 

Tiếp thu ý kiến của các bậc cử tri, trong thời gian tới UBND xã sẽ phối hợp 
chặt chẽ với Hội NCT, Cấp ủy, ban cán sự các thôn và các Ban quản trang để quản 
lý việc sử dụng đất nghĩa trang đúng theo quy định của pháp luật và quy chế quản 
lý. 

III.  ĨNH VỰ  VĂN HÓA    H I 
Câu 1. Đền Phúc Hội đã được UBND tĩnh Hà Tĩnh công nhận di tích văn hóa 

năm 2017, hồ sơ thủ tục đề nghị hổ trợ tiến trùng tu tôn tạo theo quy định đã làm 2 
năm rồi nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời được hổ trợ. Đề nghị UBND xã quan tâm 
xem xét ? 

 rả lời: Theo quy định hằng năm của Sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh có bố trí 
nguồn kinh phí hỗ trợ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn chống xuống 
cấp; tuy nhiên do kinh phí khó khăn nên các di tích xuống cấp nghiêm trọng thì mới 
được hỗ trợ. Từ năm 2021 thực hiện theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 6 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định tiêu chí hỗ trợ chống xuống cấp 
di tích Lịch sử - Văn hóa. 

Bên cạnh đó, khi các di tích xuống cấp cần có văn bản đề nghị lên các cấp có 
thẩm quyền; Hằng năm sở VHTT&DL cùng các sở ngành có liên quan sẽ thành lập 
đoàn, cùng phòng Văn hóa thông tin thị xã tiến hành kiểm tra, nếu di tích xuống cấp 
và cần được hỗ trợ thì đoàn kiểm tra mới có văn bản đề nghỉ UBND tỉnh hỗ trợ kinh 
phí đề trùng tu, tôn tạo di tích. Tuy nhiên UBND xã xin tiếp thu kiến nghị của cử tri, 
trong thời gian tới UBND sẽ chỉ đạo, trình các cấp xem xét bố trí ngân sách để trùng 
tu một số hạng mục của Đền theo quy định. 

 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực: Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã;  (báo cáo)                                                    
- Thường trực: Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- MTTQ, cán ban, ngành cấp xã; 

- Cấp uỷ, BCS các thôn; 

- Lưu: VP UBND.      

 M. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HỦ  Ị H 

 

 
 

Bùi Quang Liêm 
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