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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  983 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Đức Thọ, ngày  08  tháng  5  năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 

 

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Võ 

Công Hàm - UVBCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã chủ trì 

phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện. Cùng dự có đồng chí Hoàng Xuân 

Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đặng Giang Trung 

- UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - 

Thanh tra, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện; Chánh, phó Văn phòng Cấp 

ủy - Chính quyền; Trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp – PTNT, Tài nguyên – 

MT, Tài Chính – Kế hoạch, Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Trung tâm 

Văn hóa – truyền thông, Ban tiếp công dân huyện; Ở xã Tùng Ảnh: có đồng chí Bí 

thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã, đ/c Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã, công chức Địa 

chính môi trường; Về phía công ty Bao bì Sông Xanh có đồng chí Phan Trí Nghĩa, 

Phó Giám đốc công ty. 

Tiếp công dân kỳ này có 10 hộ dân xã Tùng Ảnh, trú tại thôn Châu Lĩnh và 

thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, kiến nghị, phản ánh cùng nội dung: Các gia đình 

của xã Tùng Ảnh có gần 10.000m2 đất trồng lúa tại vùng vùng quy khu công nghiệp 

của huyện, thuộc xã Tùng Ảnh, sau khi quy hoạch và làm nhà máy bao bì Sông 

Xanh, thì xẩy ra tình trạng ngập úng, nên nhân dân không thể sản xuất được. (1) Nên 

đề nghị hỗ trợ thiệt hại kinh tế vụ Đông Xuân cho bà con; (2) đồng thời xây dựng hệ 

thống mương tiêu úng để kịp thời sản xuất vụ Hè Thu. Vụ việc đã được bà con phản 

ánh nhiều lần với công ty nhưng vẫn chưa được giải quyết. 

Sau khi nghe công dân trình bày, ý kiến phát biểu của các thành viên dự phiên 

tiếp dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì phiên tiếp công 

dân kết luận: 

Biểu dương tinh thần của bà con trong thời gian vừa qua đã đồng hành cùng xã, 

huyện để kêu gọi, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp về sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn huyện; Tuy nhiên trong quá trình quy hoạch, xây dựng nhà máy, phát sinh 

một số tồn tại gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân. Để giải 

quyết dứt điểm tình trạng nhân dân nêu trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện giao:   

(1) Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ thiệt hại kinh tế, không sản xuất được vụ 

Đông Xuân vì không có mương thoát nước khiến ruộng bị ngập úng sau khi xây 

dựng nhà máy bao bì Sông Xanh.  

Giao phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

phòng Tài nguyên – Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Tùng Ảnh, hợp 

tác xã Tùng Sơn xác định lại diện tích không sản xuất được trong vụ Đông Xuân vừa 
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qua, lên phương án hỗ trợ nhân dân trên cơ sở năng suất xã hội, trừ nhân công, phân 

bón… để đề nghị Công ty bao bì Sông Xanh hỗ trợ. 

(2) Đối với nội dung xây dựng hệ thống mương tiêu úng để nhân dân tiếp tục 

sản xuất nông nghiệp. 

- Trước mắt giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Tùng Ảnh, hợp tác xã Tùng Sơn đặt cống 

ngầm dọc quốc lộ 8a cắt qua đường vào cụm khu công nghiệp để tiêu úng cho bà 

con sản xuất vụ hè thu. Về kinh phí đề nghị công ty Bao bì Sông Xanh hỗ trợ. 

- Về lâu dài: Giao phòng Nông nghiệp, Tài nguyên MT, Kinh tế - HT, Tài 

Chính - KH phối hợp với UBND xã Tùng Ảnh khảo sát tổng thể toàn bộ khu đất 

công nghiệp để xây dựng quy hoạch hệ thống mương thoát nước đồng bộ và lập dự 

toán để trình lãnh đạo huyện xem xét quyết định. 

- Giao đồng chí Đặng Giang Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo các phòng ban ngành liên quan để thực hiện tốt các nội dung 

đã đề ra. 

Trên đây là Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020, Ủy 

ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, ngành liên quan, UBND xã Tùng 

Ảnh, Công ty Bao bì Sông Xanh, công dân được biết và thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;     

- Các đồng chí BTV Huyện ủy;  

- Mặt trận tổ quốc, Các đoàn thể; 

- Cơ Quan Kiểm tra – TT; Ban Dân vân Huyện ủy;           

- Các thành phần tham gia phiên TCD;  

- Chánh, phó VP CU-CQ huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Tùng Ảnh; 

- Công ty Bao bì Sông Xanh; 

- Các hộ dân được tiếp; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

       Trần Cao Lương 
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