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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LỘC 

Số:        /BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Lộc, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  

Phương án giải quyết kiến nghị của cử tri  

gửi đến kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khóa XX 

Qua tiếp xúc với cử tri trên địa bàn toàn xã, Ủy ban nhân dân xã đã nhận được 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khóa XX. Ủy ban 

nhân dân xã đưa ra các phương án, giải pháp tổ chức thực hiện như sau: 

I. Lĩnh vực nông nghiệp:  

1. Đề nghị UBND xã hỗ trợ cho thôn Nam Phong thay lại máy bơm của trạm 

bơm Cồn Me vì trạm bơm này công suất quá thấp, thời gian bơm quá dài làm ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân Dân (Cử tri thôn Nam Phong). 

Phương án giải quyết: UBND xã tiến hành kiểm tra về diện tích tưới và công 

suất của trạm bơm, nếu công suất của trạm bơm thực sự quá nhỏ không đủ nước bơm 

tưới và làm ảnh hưởng đến sản xuất tại xứ đồng Cồn Me, UBND xã sẽ xây dựng dự 

toán trình HĐND xã kỳ họp đầu năm 2023 để thay mới. 

2. Đề nghị UBND xã phải có biện pháp quản lý giá tiền máy cày, máy gặt trước 

khi vào thời vụ gặt đập, làm đất (Cử tri thôn Nam Phong, Đông phong, Tân Trung 

Thủy). 

Phương án giải quyết: UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thu 

hoạch lúa vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 vào ngày 4/5/2022. 

Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao cho Ban nông nghiệp tham mưu giá máy 

gặt đập vụ Xuân năm 2022. Ngay sau hội nghị, Ban nông nghiệp xã đã tiến hành 

tham khảo giá máy gặt của các xã phía Nam huyện Cẩm Xuyên các xã thống nhất 

mức giá từ 130.000 đồng/sào đến 150.000 đồng/sào, tùy theo ruộng: nếu ruộng lúa đỗ 

ngã, hay khó dễ thì theo thỏa thuận của chủ máy gặt và chủ ruộng. Tuy nhiên sau 2 

ngày ban hành thông báo, thì giá xăng dầu tăng cao, cũng là thời điểm bước vào vụ 

thu hoạch vụ Xuân năm 2022, việc tăng giá gặt vượt mức của UBND xã đã thông báo 

là phù hợp với tình hình giá xăng, dầu. Tuy nhiên có 1 số trường hợp tăng lên 

170.000 đồng/sào sau khi có phản ánh của Nhân Dân thì UBND xã đã làm việc kịp 

thời với các chủ máy gặt và duy trì giá gặt từ 150.000 đồng/sào đến 160.000 

đồng/sào. 

Về giá máy làm đất UBND xin tiếp thu ý kiến của cử tri hàng năm UBND xã sẽ 

sẽ tham khảo giá trên địa bàn toàn huyện làm việc với thôn trưởng để thống nhất hợp 

đồng với chủ máy cày toàn xã một mức giá. 

II. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường: 

1. Đề nghị UBND xã làm rõ cho Nhân Dân hiểu việc cấp GCNQSD đất ở cho 

Nhân Dân còn gây phiền hà, chậm làm Nhân Dân đi lại nhiều lần, thu lệ phí làm bìa 
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đất không có chứng từ, biên lai người nộp. (Cử tri thôn Nam Phong, Minh Lộc, Vinh 

Lộc). 

Phương án giải quyết:  

- Nhân Dân đi lại nhiều lần là do có một số hồ sơ kê khai không đúng nguồn 

gốc, thời điểm, kê khai sai số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sai ngày 

tháng năm sinh, sai họ và tên và mục đích sử dụng đất khi họp hội đồng tư vấn đất 

đai xét kết luận, nên yêu cầu bổ sung hoặc kê khai lại hồ sơ dẫn đến chậm và Nhân 

Dân đi lại nhiều lần. UBND xã nhận trách nhiệm trước Nhân Dân, trong thời gian tới 

chỉ đạo công chức chuyên môn địa chính hướng dẫn, kiểm tra rõ hơn để người dân 

tiếp thu bổ sung đúng thông tin của từng cá nhân, hạn chế sai sót làm người dân đi lại 

nhiều lần gây phiền hà. Đồng thời cũng đề nghị người dân khi đến làm hồ sơ đất đai, 

cần kiểm tra lại các thông tin của cá nhân có liên quan và kê khai sử dụng đất đúng 

thực tế, đúng thời điểm sử dụng đất. 

 - Về việc thu lệ phí làm bìa đất không có chứng từ, biên lai người nộp về việc 

nay công chức địa chính xã khẳng định là không có. UBND đề nghị nếu người dân 

phát hiện cung cấp thông tin thật cụ thể để UBND có biện pháp xử lý. 

- Việc thu hộ tiền cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đơn vị tư vấn và tiền thẩm 

định hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai, trong năm 2022 mới thực hiện đã thông 

báo về cho người dân đến nhận bìa có ghi rõ số tiền cụ thể, khi người dân đến nhận 

bìa nộp tiền theo thông báo của xã có ghi phiếu thu đầy đủ, địa chính xã bàn giao bìa 

và phiếu thu.     

Thông báo số: 35/TB-UBND ngày 08/02/2022 mỗi bìa phải nộp 47.500 đồng. 

Thông báo số: 100/TB-UBND ngày 07/4/2022 mỗi bìa 395.000 đồng 

Thông báo số: 173/TB-UBND ngày 07/6/2022 mỗi bìa 395.000 đồng 

2. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành 

vi tự lấn chiếm, tự chuyển đổi đất nông nghiệp làm nghĩa trang (Cử tri thôn Vinh 

Lộc). 

Phương án giải quyết:  

UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối các hộ vi phạm tự ý đổ đất 

làm khu nghĩa trang khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Ban hành Quyết 

định xử phạt hành chính, buộc dời dọn đất đi nơi khác và trả lại mặt bằng cho xã quản 

lý. Tuy nhiên đến nay người dân vi phạm chưa chấp hành, UBND tiếp tục chỉ đạo 

công chức chuyên môn tham mưu phương án, tổ chức cưởng chế và xử lý nghiêm các 

trường hợp cố tình lấn chiếm đất đai trong thời gian tới.  

3. Đề nghị UBND xã có kế hoạch giải tỏa, hiện nay có một số hộ cắm cọc lấn 

dòng sông nuôi trồng thủy hải sản, làm cản trở thuyền bè đi lại (Cử tri thôn Tân 

Trung Thủy). 

Phương án giải quyết:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri trong thời gian tới UBND xã sẽ kiểm tra thực địa nếu 

các hộ cắm cọc vi phạm giao thông đường thủy, cản trở thuyền đi lại. UBND sẽ ban 
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hành thông báo có thời hạn để người dân chu động thu hồi, đến thời hạn nếu người 

dân không thu hồi thì UBND tiến hành thu hồi các cọc vi phạm và xử lý đối với các 

hộ vi phạm. 

III.  Lĩnh Vực Giao Thông Thủy Lợi. 

1. Đề nghị Ủy ban Nhân Dân xã sớm có kế hoạch tu sữa, bồi đắp tuyến đường từ 

cựa ông Lực Lần lên Mù Mít để thuận lợi cho Nhân Dân sản xuất (cử tri thôn Đông 

Phong). 

        Phương án giải quyết: Về lâu dài UBND xã đã đưa vào dự án trung hạn đề 

xuất đầu tư. Về giải pháp khắc phục tạm thời, trong quý 3 năm 2022, UBND sẽ đặt 

ống bi lù và đắp đất tu sửa thêm phục vụ người dân đi lại sản xuất. 

 2. Đề nghị UBND xã kiểm tra lại cống ở đê ngăn mặn (Cẩm Trường) hiện nay 

cống bị hỏng nước mặn vào một số ruộng Nhân Dân không làm được (Cử tri thôn 

Tân Trung Thủy). 

Phương án giải quyết: Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri thôn Tân Trung 

Thủy, UBND xã đã tiến hành kiểm tra cống ở đê ngăn mặn Cẩm Trường. Do roang 

cố định ở nắp cống bị lệch nên khi thủy triều lên nước mặn có rò rỉ chảy qua, tuy 

nhiên lượng nước chảy ít không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất của Nhân Dân. Trong 

thời gian tới, UBND xã sẽ lên phương án sửa chửa cống để đảm bảo ngăn mặn và xả 

lũ vào mùa mưa lũ. 

V. Lĩnh vực chính sách xã hội. 

1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch tu sữ, quét vôi ve, trong ngoài các phía tường 

rào xung quanh tượng đài liệt sỹ, trước ngày 27/7/2022 (Cử tri thôn Vinh Lộc ). 

Phương án giải quyết: Đầu năm 2022 UBND xã đã đầu tư lát gạch và chỉnh 

trang khuôn viên, trồng cây xanh tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trị giá 350 

triệu đồng, tuy nhiên chưa có nhiều kinh phí để đầu tư hàng rào 3 phía đã xuống cấp, 

Uỷ ban nhân dân xã tiến hành tu sửa, quét vôi, dọn vệ sinh hoàn thành trước ngày 

15/07/2022, để cho Nhân Dân, đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân 

dịp kỷ niệm ngày 27/07 được trang nghiêm. Đồng thời UBND kêu gọi toàn thể Nhân 

Dân, con em làm ăn xa quê quan tâm đóng góp, ủng hộ để xây dựng lại khuôn viên 

khang trang hơn trong thời gian tới. 

VI . Lĩnh vực y tế. 

 1. Đề nghị UBND xã quan tâm chỉ đạo tram y tế xã chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân hiện nay trạm y tế xã có 01 bác sỹ mà khi có việc, hội họp, Nhân Dân đến 

khám không có người khám, y dược sỹ khám không đảm bảo (Cử tri thôn Minh Lộc). 

Phương án giải quyết: Hiện tại tuyến trạm y tế xã được phân bổ 01 bác sĩ kiêm 

trưởng trạm y tế. Ngoài thời gian thực hiện công tác chuyên môn khám và điều trị 

bệnh nhân, còn là 1 người đứng đầu cơ quan y tế tại địa phương chịu sự quản lý về 

chuyên môn của Trung tâm y tế huyện và UBND xã nên việc giao ban, tập huấn 

chuyên môn của các chương y tế, các cuộc họp, hội nghị của địa phương nên những 

thời gian đó sẽ vắng mặt tại trạm. Ngoài ra bệnh nhân đến khám bệnh ngoài giờ hành 

chính nên chỉ có 1 cán bộ y tế trực. Đặc biệt thời gian qua dịch bệnh Covid-19 xẩy ra 
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nên phải trực tiếp đi giám sát việc cách ly y tế tại nhà và điều trị bệnh nhân Covid-19 

tại nhà nên Trưởng trạm y tế phải vắng trực tại trạm, trong thời gian tới UBND sẽ 

làm việc với đồng chí Trưởng trạm để bố trí, phân công nhân viên y tế hợp lý và đồng 

chí Trưởng trạm dành nhiều thời gian cho công tác trực và khám chữa bệnh tại trạm. 

VII. Lĩnh vực Khác. 

1. Hiện nay số cây chàm trong khu vực chợ đã đến thời điểm khai thác, mùa hè 

nắng lá rụng nhiều có thể gây ra cháy, Đề nghị UBND xã chỉ đạo Ban quản lý chợ 

khai thác số chàm trên (Cử tri thôn Nam Phong). 

Phương án giải quyết: 

Số cây chàm đã vươn tốt trong khuôn viên Chợ cầu nhằm đảm bảo mật độ cây 

xanh cho khu vực đất công cộng, tạo môi trường xanh nên việc khai thác cây xanh 

trong khuôn viên chợ là không nên. Để đảm bảo phòng chống cháy, UBND xã sẽ chỉ 

đạo Ban quản lý Chợ cầu có kế hoạch thu gom lá rụng, cắt tỉa bớt cành, làm công tác 

vệ sinh môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp và đảm bảo công tác phòng chống 

cháy. 

2. Đề nghị UBND xã có kế hoạch tu sưa đường dây điện bơm từ trạm bơm 1 lên 

trạm bơm cồn me hiện nay dây điện quá dùng làm ảnh hưởng đến Nhân Dân sản xuất 

(Cử tri thôn Đông Phong). 

        Phương án giải quyết: Tiếp thu ý kiến của cử tri thôn Đông Phong. UBND xã 

sẽ tiến hành khảo sát và triển khai thực hiện trong vụ Hè Thu năm 2022. 

VII. Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn trong nhân dân.  

1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch tuần tra xử lý nghiêm, hiện nay các đối tượng  

đánh bài ăn bạc vẫn diễn ra trên địa bàn (cử tri thôn Minh Lộc, Đông Phong ). 

Phương án giải quyết:  

Trong thời gian vừa qua tình hình các loại tội phạm về tai tệ nạn xã hội trên địa 

bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên theo ý kiến phản ánh của cử tri vẫn còn tình 

trạng đánh bài ăn tiền xẩy ra trên địa bàn thôn Đông Phong, Minh Lộc. Trong thời 

gian tới UBND chỉ đạo Ban công an xã xác minh thông tin phản ánh của người dân, 

đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, 

bắt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung đấu tranh các các đối 

tượng đánh bài ăn tiền... 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã có biện pháp tuần tra xử lý tình trạng các đối 

tượng, bắn gà, trộm gà của Nhân Dân vẫn xẩy ra (cử tri thôn Minh Lộc, Vinh Lộc,). 

Phương án giải quyết: Thời gian qua UBND đã chỉ đạo ban công an xã đã tổ 

chức 213 lượt tuần tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý xử lý 09 vụ/13 đối tượng vi phạm 

pháp luật, trong đó có 02 vụ/04 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Chuyển hồ sơ 

lên Công an huyện điều tra khởi tố 01 vụ/ 03 đối tượng (có hành vi trộm chó). Ban 

Công an xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 01 vụ/01 đối tượng (có hành vi trộm 

chậu trồng cây cảnh trên địa bàn thôn Tân Trung Thủy). 
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Trong thời gian tới UBND tiếp tục chỉ đạo Ban Công an xã tăng cường tổ chức 

lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp 

nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo 

ANTT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung đấu tranh các loại tội 

phạm trộm cắp tài sản như: trộm gà, bắn gà... 

Trên đây là báo cáo phương án giải quyết, giải pháp tổ chức thực hiện các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khóa XX. 

Nơi nhận:                                                             
- Thường vụ Đảng ủy;             

- Thường trực HĐND;  

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ; 

- Đại biểu HĐND xã khoá XX; 

- Các ngành đoàn thể; 

- Thôn trưởng 5 thôn;                                                                       

- Lưu VT.                                                                                        

                                                                 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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