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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1328 /UBND-TH 

V/v giao trả lời ý kiến cử tri  

gửi đến kỳ họp thứ 10  HĐND  

huyện khóa XIX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

        Đức Thọ, ngày 17 tháng 6 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi: - Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

                      - Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; 

                                                    - Công an huyện;   

                                            - Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Đức Thọ;  

  - Hội đồng bồi thường GPMB huyện.  

  
 

Thực hiện Văn bản số 24/HĐND-TH, ngày 17/6/2020 của Thường trực 

HĐND huyện về việc trả lời ý kiến cử tri tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa 

XIX, UBND huyện giao: 

I. Phòng Kinh tế -Hạ tầng chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành 

liên quan tham mưu trả lời: 

1. Đề nghị huyện hàng năm có nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng cầu Treo 

Chợ Bộng (Đức Thọ- Vũ Quang) và có giải pháp để các phương tiện vận tải nhỏ 

(xe 5 chỗ trở xuống) được tham gia giao thông qua cầu, phục vụ dân sinh, đảm bảo 

giao thương giữa Đức Thọ, Vũ Quang nhất là mùa mưa lũ. 

2. Đề nghị huyện sớm có giải pháp nâng cấp, tu sửa tuyến đường từ Quốc lộ 

15 đến nhà thờ Phan Đình Phùng (xã Tùng Ảnh) góp phần phục vụ dân sinh và các 

tua tuyến tham quan Nông thôn mới của huyện. 

3. Đề nghị huyện tăng cường công tác quản lý hành lang ATGT, nhất là tại 

các nhà hàng, quán xá, ngã ba, ngã tư..., việc dừng, đỗ của các phương tiện tham 

gia giao thông gây mất trật tự ATGT và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Đề nghị làm rõ việc thực hiện Dự án cấp điện nông thôn, được trang bị cột 

điện, dây điện rất tốt, nhưng ở một số đoạn bị tháo dây mới, sử dụng dây cũ, một 

số đoạn không đấu nối cho các hộ dân dùng như đoạn qua thôn Tân Xuyên - Đồng 

Hòa - Tân Mỹ xã Tân Dân ( xã Đức Lập cũ).  

5. Đề nghị huyện có biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây 

dựng nhà ở (hiện nay có biểu hiện buông lỏng quản lý, nên xẩy ra việc tùy tiện 

trong kết cấu, số tầng, vi phạm quy hoạch, thất thu thuế). 
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6. Đề nghị huyện kiểm tra, đánh giá và có giải pháp khắc phục một số tuyến 

đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng của các xã đạt chuẩn Nông thôn 

mới đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.  

7. Trong quá trình kéo dây, lắp đặt cột điện của doanh nghiệp viễn thông 

(Vinaphone, Mobelphone, Viettel.....) thiếu sự phối hợp với chính quyền địa 

phương trong chỉnh trang, ảnh hưởng đến xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị huyện 

tăng cường quản lý quy hoạch, có biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị không thực 

hiện đúng quy hoạch.  

II. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan tham mưu trả lời: 

1. Đề nghị huyện và các ngành chức năng có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, 

ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tại chân cầu Linh Cảm và một số điểm 

trên các tuyến sông.  

2. Đề nghị huyện làm rõ trách nhiệm của cán bộ, chuyên môn và Văn phòng 

đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Đức Thọ trong việc chậm cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho nhân dân, nhất là việc cấp đổi GCNQSD đất trước năm 

1980 tiến độ chậm; công chức chuyên môn có thái độ thiếu hợp tác với nhân dân 

trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ (cử tri xã Trường Sơn, Tùng Ảnh).  

3. Đề nghị huyện tăng cường công tác quản lý và có chế tài xử lý nghiêm đối 

với các xe chở rác thải lên bãi tập kết Phượng Thành làm rơi vãi xuống lòng, lề 

đường, khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.  

4. Đề nghị huyện có giải pháp yêu cầu các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp 

huyện (Thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh) phải đảm bảo công tác xử lý môi trường, 

nước thải trong quá trình xây dựng, hoạt động của các nhà máy, tránh ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp.  

III. Phòng Nông nghiệp - PTNT chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan tham mưu trả lời: 

1. Đề nghị huyện xây dựng Đề án chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, xây dựng 

cánh đồng mẫu lớn, đầu tư khoa học kỷ thuật, sản xuất hàng hóa; có giải pháp thu 

hồi, sử dụng diện tích đất bỏ hoang.  

2. Đề nghị huyện sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại 

vùng sản xuất nông nghiệp liên quan các xã Đức Lạng - Đức Đồng - Hòa Lạc. (Cử 

tri Đức Lạng, Đức Đồng). 

3. Đề nghị huyện làm việc với Công ty Thành Sen để có giải pháp đền bù, 

khắc phục lại cảnh quan, môi trường, giao thông cho các hộ dân sống ven đê Sông 
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La sau khi hoàn thành Chương trình chống thẩm thấu tuyến Đê La Giang, đoạn qua 

địa bàn xã Tùng Ảnh (Cử tri Tùng Ảnh).  

IV. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan tham mưu trả lời: 

1. Đề nghị huyện sớm có giải pháp giải quyết trú sở UBND các xã dôi dư sau 

khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.  

2. Đề nghị huyện có chính sách hỗ trợ các xã, thị trấn mua sắm trang thiết bị, 

cơ sở vất chất, xây mới phòng làm việc, nhất là các xã mới sáp nhập, nhằm đảm 

bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, người lao động.  

3. Đề nghị huyện có ý kiến với Doanh nghiệp Như Nam chuyển về cho xã 

Thanh Bình Thịnh (xã Thái Yên cũ) khoản kinh phí được hưởng 40% của 45% còn 

lại sau khi thực hiện đấu giá 50% trong tổng số 66 lô đất Dự án Nương Dưa.   

V. Ban QLDA XDCB chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên 

quan tham mưu trả lời: 

1. Dự án đường huyện lộ 20 đi qua các xã Tân Dân - Đức Đồng - Tân Hương 

đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay chưa được thi công. Đề nghị huyện có giải 

pháp thi công sớm, tạo thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất.  

2. Đề nghị huyện tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư hỗ trợ xã Liên Minh xây 

dựng trường mầm non, trường tiểu học, đường nối Liên Minh - Tùng Châu do 

thiếu vốn nên thi công chậm. 

VI. Hội đồng bồi thường GPMB huyện: 

1. Đề nghị huyện kiến nghị với Ban quản lý Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi - 

Cẩm Trang có giải pháp để khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện dự 

án như: hư hỏng đường giao thông, mương máng tưới tiêu, đất nông nghiệp không 

sản xuất được. 

2. Đề nghị huyện có giải pháp xác định giá đền bù, hỗ trợ thỏa đáng cho 

nhân dân bị ảnh hưởng trực tiếp do thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam 

đoạn đi qua địa bàn các xã Yên Hồ - Quang Vĩnh - Thanh Bình Thịnh.  

VII. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan tham mưu trả lời: 

Đề nghị huyện hàng năm bố trí nguồn ngân sách để tôn tạo, nâng cấp các 

khu di tích trên địa bàn huyện, góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh, thực 

hiện tua tuyến tham quan NTM. 
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VIII. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với các phòng, 

ban, ngành liên quan tham mưu trả lời: 

1. Đề nghị huyện phân rõ địa giới hành chính giữa xã Liên Minh và xã 

Trường Sơn (cử tri xã Liên Minh).  

2. Đề nghị huyện quan tâm nâng cao chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, 

xóm, cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập các ĐVHC cấp xã. 

3. Đề nghị luân chuyển công chức Tư pháp của xã Liên Minh về đơn vị khác,  

vì công tác ở xã Liên Minh quá lâu, hiệu quả công việc thấp. 

Yêu cầu các phòng, ngành báo cáo trả lời ngắn gọn, rõ vấn đề và thông qua 

lãnh đạo UBND huyện phụ trách khối, gửi về Văn phòng Cấp ủy -  Chính quyền 

huyện bằng văn bản giấy và bản mềm gửi qua hộp thư 

Hoangphuongthao81@gmail.com trước ngày 22/06/2020.  

Giao Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

báo cáo UBND huyện và gửi Thường trực HĐND trước 15 giờ ngày 24/6/2020. 

Đề nghị các phòng, ban thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Điện lực Đức Thọ;  

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Văn bản giấy + điện tử;  

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thắng 
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