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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 07/BC - UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Phong, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3,  

HĐND xã Kỳ Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Thực hiện nội dung báo cáo của Thường trực HĐND xã về việc trả lời các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX  tại văn bản báo 

cáo số 03/BC - HĐND ngày 28/12/2021.   

Nay UBND xã chỉ đạo, kiểm tra, xử lý, giải quyết và tổng hợp báo cáo kết quả 

theo các nội dung như sau:  

I. Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, nông thôn mới 

Câu 1. Hàng năm, UBND xã cần quán triệt, kiểm tra, xử lý nghiêm các cá 

nhân tăng giá, không tuân thủ quy định đối với máy làm đất, máy gặt, các hộ kinh 

doanh, buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng. đề nghị UBND xã xem xét, xử 

lý (Tân Phong, Hà Phong, Trung Phong) 

Trả lời:  Hàng năm UBND xã mời các hộ có máy gặt, máy cày, máy phay làm 

đất lên họp để quán triệt một số nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp, nhất là 

việc chấp hành gieo cấy đúng lịch thời vụ, giá máy gặt các chủ máy thực hiện ký cam 

kết với UBND xã, trong thời gian qua các chủ máy cơ bản thực hiện nghiêm túc đúng 

lịch thời vụ, tuy nhiên một số xứ đồng cao chủ yếu sử dụng nước mưa có gieo trước 3 

đến 5 ngày là có, đối với giá máy gặt hàng vụ UBND huyện có mời các xã và đại 

diện chủ máy lên thống nhất giá, sau đó UBND xã có thông báo gửi về các thôn để 

thông báo cho nhân biết, tuy nhiên một số chủ máy vẫn thu giá cao hơn so với quy 

định của UBND xã, đề nghị nhân dân hàng vụ trả giá máy gặt theo thông báo, UBND 

xã xin tiếp thu trong những năm tới tiếp tục quán triệt các chủ máy chấp hành nghiêm 

túc đúng lịch thời vụ. Đối với các hộ kinh doanh phân bón không đảm bảo chất 

lượng, hàng năm UBND xã phối hợp với đội liên nghành của huyện đi kiểm tra qua 

kiểm tra chưa phát hiện hộ nào kinh doanh phân bón kém chất lượng, hiện nay trên 

địa bàn xã Kỳ Phong UBND huyện có thông báo chỉ có 5 hộ được phép kinh doanh 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể hộ Nguyễn Thị Cháu (Cháu Nghĩa) thôn 

Đông Sơn, hộ Lê Ngọc Tuấn (Tuấn Thương) thôn Tuần Tượng, hộ Nguyễn Quốc Lập 

(Oanh Lập) thôn Tân Phong, hộ Nguyễn Viết Hương hiện đang kinh doanh gần ngã 3 

voi; Nguyễn Thị Huyền thôn Hòa Bình đã được UBND huyện cho phép đủ điều kiện 

hoạt động kinh doanh. 

Câu 2. Hiện nay theo chủ trương của tỉnh, huyện có chủ trương, nghị quyết về 

công tác dồn diền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tuy nhiên một số thôn có 

nhiều ruộng bậc thang, cao táo. Đề nghị UBND xã tạo điều kiện cho các hộ dân cải 

tạo ruộng  (Tân Phong) 
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Trả lời. Thực hiện nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về việc 

tập trung, tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thữa đây là chủ trương đúng đắn của tĩnh 

nhằm đưa lại thuận lợi trong sản xuất canh tác cho nhân dân, nâng cao thu nhập, ứng 

dụng cơ giới hóa, liên doanh liên kết vào sản xuất; tuy nhiên đối với ruộng bậc thang, 

cao táo vẩn được phép san gạt bằng phẳng để thuận tiện trong sản xuất nhưng không 

làm ảnh hưởng đến sản xuất của hộ khác và được sự đồng ý của UBND xã mới được 

san lấp và không được phép múc, chở đất đi ra khỏi khu vực theo quy định của Luật 

đất đai. 

Câu 3. Ruộng sau tràn nước Xanh bị bồi lấp  do thi công đập Nước Xanh. Đề 

nghị UBND xã có trách nhiệm làm việc với đơn vị thi công để khắc phục cho nhân 

dân sản xuất (Bắc Sơn) 

Trả lời:  Vừa qua UBND xã có làm việc với Công ty 36 Bộ Quốc phòng là 

đơn vị thi công Dự án nâng cấp Hồ nước xanh theo thiết kế nâng tràn chính lên 50cm 

đê chính nâng lên 1,5m để đảm bảo nước phục vụ cho nhân dân sản xuất, trong quá 

trình thi công đơn vị tập kết đất đá nằm hai bên tràn qua các trận mưa lớn đất đá đã 

san lấp một số ruộng của Nhân dân, qua làm việc Công ty có thống nhất sẽ hỗ trợ tiền 

công cho các hộ có ruộng như cử tri phản ánh. 

II. Lĩnh vực Tài nguyên đất đai, giao thông, giải phóng mặt bằng 

Câu 4: Các dự án triển khai tại xã Kỳ Phong trong những năm qua, cấp trên 

áp đặt không thông qua lấy ý kiến của nhân dân gây thất thoát tài nguyên, nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường như mỏ đất 666, trại bò  cồn Thành Rạc, trạm dừng chân 

Cồn Cao nhân dân không đồng tình đề nghị UBND xã nghiên cứu, xem xét. (thôn Tân 

Phong, Trung Phong, Tuần Tượng) 

Trả lời: Những năm trước đây các chương trình dự án về trên địa bàn cũng đã 

được lấy ý kiến chưa thấu đáo đến mọi tầng lớp Nhân dân dẫn đến một số dự án nhân 

dân chưa đồng tình cao mà cụ thể như mỏ đất 666, trại bò  cồn Thành Rạc, trạm dừng 

chân Cồn Cao. UBND xã xin tiếp thu, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới quy 

hoạch, kêu gọi đầu tư về trên địa bàn được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp 

Nhân dân. 

Câu 5. Đoạn đường Trục thôn tại nhà ông Nguyễn Trọng Lành mưa to bị 

ngập, trước đây có mương thoát nước chạy qua đất của hộ bà Trần Thị Mười nhưng 

hộ gia đình xây tường rào. đề nghị UBND xã khi làm thủ tục cấp đổi bìa cần cắt đất 

để làm mương thoát nước (Tân Phong) 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử cử tri trong tháng 4 năm 2022, UBND xã phối hợp 

với chi ủy BCH thôn Tân Phong và gia đình kiểm tra thực tế, để có kế hoạch làm lại 

tuyến mương như ý kiến của cử tri. 

Câu 6: Năm 2018 Huyện ủy đã có kết luận, thanh tra đã tổ chức thanh tra đối 

với các lô đất cấp trái thẩm quyền. nhưng đến nay cử tri vẫn chưa được biết kết luận 

thanh tra. Đề nghị UBND xã thông báo cho cử tri biết và có kế hoạch xử lý tồn động 

cho nhân dân (Tân Phong) 

 Trả lời: Năm 2019 thanh tra huyện về thanh tra việc cấp đất trái thẩm quyền 

tại xã, cụ thể hiện nay toàn xã có 123 lô đất cấp trái thẩm quyền, trong đó đất ở 117 

lô đất ở, cho thuê 6 lô đất nông nghiệp, nhưng đến nay UBND xã đang chờ kết luận 
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thanh tra và UBND huyện, có hướng giải quyết để UBND xã có cơ sở để xử lý đất 

trái thẩm quyền cho nhân dân trong thời gian tới. 

Câu 7. Tuyến đường liên xã từ 1A đi Kỳ Bắc qua nhà văn hóa thôn Tân Phong 

lưu lượng xe trọng tại lớn chạy qua nhiều làm cho đường hư hỏng, ảnh hưởng môi 

trường. đề nghị UBND xã hỗ trợ để nâng cấp cải tạo để nhân dân đi lại thuận tiện. 

Trả lời: Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi sang xã Kỳ Bắc tại thôn Tân Phong, 

vừa qua UBND xã trình HĐND xã tại kỳ họp thứ 3 khóa XX, đưa vào nguồn vốn đầu 

tư trung hạn giai đoạn 2022-2025 để làm mới từ QL1A đến nhà Đông Anh, nhưng 

hiện nay UBND xã hợp đồng với công ty Bảo Ngọc nạo vét lòng hồ Bảy sào để đảm 

bảo nước tưới cho nhân dân sản xuất, thời gian thi công 2 năm từ năm 2022 đến năm 

2023, khi nào công ty hoàn thiện việc nạo vét xong lòng hồ, UBND xã sẽ huy động 

nguồn vốn đóng góp của nhân dân và hợp pháp khác để đầu tư xây dựng tuyến đường 

nói trên. 

Câu 8: Hiện nay các hồ đập nhỏ tích nước sau các hồ đập lớn (như đập Sào 3, 

Bàu sỏi, Đồng bàu, đập Ổ ga)  một số hộ dân lấn chiếm làm ruộng, ảnh hưởng đến 

đến việc lấy nước tưới cho các xứ đồng. đề nghị UBND xã kiểm tra, xử lý (Bắc Sơn, 

Tuần Tượng). 

Trả lời: Đập ổ Ga vừa qua UBND xã phối hợp với Chi ủ,y BCH thôn Tuần 

Tượng mời 5 hộ lên làm việc có thống nhất và giao cho thôn đắp lại các đoạn hiện 

nay bị xói lỡ, để đảm bảo nước tưới cho các xứ đồng. Đối với các hộ hiện nay làm 

ruộng tại đập Sào Ba, Bàu Sỏi, Đập Bàu, trong quý I năm 2022 UBND xã phối hợp 

với các thôn đi kiểm tra để có kế hoạch mời các hộ lên làm việc, để trả lại diện tích 

lấn chiểm như ý kiến cử tri phản ánh.   

Câu 9. Cống thoát nước qua đường 1A đoạn nhà ông Hoán, bà Hạnh chưa 

hợp lý. Đề nghị UBND xã có ý kiến với cấp trên để xử lý tránh hàng năm mưa lũ gây 

ngập lụt đối với một số hộ tại thôn Hòa Bình. 

Trả lời: Cống qua đường QL1A đoạn thôn Hòa Bình, xây dựng năm 2013 vào 

các mùa mưa lũ nước chảy không kịp dẫn đến ngập nước của một số hộ dân vùng 

xung quanh, UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới tiếp tục đề xuất với các 

cấp vào các kỳ tiếp xúc đại biểu Quốc hội và HĐND tĩnh HĐND huyện và cục đường 

bộ để có hướng xử lý, khắc phục cho Nhân dân. 

Câu 10. Hiện nay tình trạng lấn chiếm hành lang đường giao thông làm quán 

ốt kinh doanh như quán anh Anh Mỹ Đề nghị UBND xã phối hợp với thôn để giải tỏa  

(Hòa Bình) 

Trả lời: Hộ anh Võ Thế Anh hiện nay tự ý làm mái che, lán trên đất của thôn 

Hòa Bình, dẫn đến một số đoạn thôn không trồng được hàng rào xanh, mất mỹ quan 

tuyến đường, thôn Hòa Bình năm 2021 được UBND tĩnh công nhận khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu, để đảm bảo hành lang an toàn giao thông, cảnh quan đường làng 

ngõ xóm trong thời gian tới, đề nghị Chi ủy, BCH thôn có kế hoạch sớm mời hộ gia 

đình về tại nhà văn hóa thôn để làm việc thống nhất giải tỏa, quá trình thực hiện gặp 

khó khăn thì báo cáo cho UBND xã để hỗ trợ phối hợp thực hiện. 

Câu 11: Cống Cu Đúc tại thôn Đông Thịnh bị các hộ dân lẫn chiếm xây chắn 

gây ngập úng. Đề nghị UBND xã kiểm tra xử lý (Đông Thịnh) 
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Trả lời: Năm 2020 UBND xã thành lập đoàn về trực tiếp kiểm tra tuyến 

mương và kiểm tra GCNQSD đất của 2 hộ, cụ thể nhà anh Lê Trí Hải (Hải Liên) xây 

dựng vào năm 1997 đã được nhà nước cấp GCNQSD đất, hộ anh Dương Đình Cường 

được cấp bìa vào năm 2015 diện tích đất đúng với trong diện tích GCN, nên để có cơ 

sở xác định các hộ lấn chiếm mương là rất khó 

Câu 12. Hiện nay hệ thống thoát nước tại khu vực chợ Voi không có tác dụng 

tiêu thoát nước. đề nghị UBND xã xử lý  tránh gây ô nhiễm môi trường. (Đông Thịnh, 

Hòa Bình) 

 Trả lời: Tuyến Mương thoát nước chợ chiều nhiều năm nay bị tắc không thoát 

được, năm 2020 UBND xã đã thiết kế, xây dựng dự toán thực hiện nhưng gặp khó 

khăn trong GPMB một số hộ không nhất trí hiến đất để UBND triển khai xây dựng, 

UBND xã tiếp tục phối hợp Chi ủy, BCH thôn Đông Thịnh để vận động, làm việc các 

hộ thống nhất làm tuyến mương nói trên trong năm 2022. 

Câu 13. Đoạn đường KTQP đoạn qua trại anh Quý Hường một số hộ dân đổ 

rác làm mất cảnh quan môi trường, cầu qua kênh N1 (trước nhà ông Bút) thường 

xuyên có lợn chết vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. đề nghị UBND xã có biện 

pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên. Nam Phong. 

Trả lời: Đường kinh tế quốc phòng đoạn đường vào trại anh Hoàng Nhật Quý 

hiện nay nhân dân đổ rác như ý kiến phản ánh của cử tri, vừa qua UBND xã cắm biển 

cấm đổ rác để nhân dân không đổ rác tại điểm này, đồng thời giao cho Ban công an 

xã thường xuyên tuần tra, nếu phát hiện các hộ tiếp tục đổ rác lập biên bản xử lý 

nghiêm túc, đề nghị chi ủy BCH thôn Bắc Sơn, Nam Phong và nhân dân khi phát 

hiện các hộ đổ rác cần báo kịp thời cho lãnh đạo UBND xã và Ban công an xã để xử 

lý. Tình trạng nhân dân vứt các loại xác chết tại mương Sông Rác gây ô nhiễm môi 

trường, UBND xã xin tiếp thu trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân 

khi có các loại gia súc, gia cầm chết phải đưa đến điểm chôn lấp tập trung theo quy 

định. 

VI. Lĩnh vực cải cách hành chính và một số lĩnh vực khác 

Câu 14. Việc chi trả tiền cho các đối tượng BTXH như hiện nay gây khó khăn 

cho các đối tượng. đề nghị phải có một địa điểm chi trả và thông báo rộng rãi cho 

nhân dân biết.(Bắc Sơn) 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri thời gian qua Lãnh đạo UBND xã làm việc 

với đồng chí Giám đốc Bưu điện huyện Kỳ Anh là đơn vị cấp phát kinh phí cho các 

đối tượng BTXH, thời gian gần đây việc chi trả tiền BTXH cho các đối tượng được 

quan tâm hơn, thời gian tới UBND xã tiếp tục làm việc với đơn vị để có kế hoạch lịch 

cụ thể cấp phát cho các đối tượng chu đáo hơn.  

Câu 15. Đề nghị UBND xã kiến nghị điện lực Kỳ Anh bổ sung thêm cột điện 

tuyến từ nhà Bà Liên đến nhà Anh Phước, từ nhà ông Hải Hoài đến nhà Vân Thành, 

khu vực dân cư vùng Đá Lẽ (cử tri thôn Bắc Sơn, Nam Phong, Tân Phong) 

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã xin tiếp thu ý kiến cử cử tri 3 thôn, trong tháng 4 

năm 2022 lãnh đạo UBND xã mời ban Giám đốc công ty điện lực Kỳ Anh, về khảo 

sát các tuyến đường điện chưa đảm bảo, để có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới, 
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nhất là các thôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu vào năm 2022. 

Trên đây là tổng hợp các nội dung trả lời ý kiến cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3 

HĐND xã khóa XX, UBND xã tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND xã và các vị 

đại biểu HĐND xã giám sát thực hiện và trả lời cử tri./. 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực  Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VP./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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