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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KỲ PHONG 
   

Số: 42/BC - UBND  

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Phong, ngày 30 tháng  5 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 hỏi 1. Sau mưa lũ, một số đê đập bị sạt lở (Đập Bàu, Vũng mạng, 

cống qua đường đi Cồn Ran) bị sạt lở. Đề nghị UBND xã hỗ trợ để sữa chữa, 

khắc phục đảm bảo cho nhân dân sản xuất (Đông Sơn, Tân Phong) 

Trả lời: Qua các đợt mưa lũ đã làm hư hỏng một số tuyến đường, hồ đập 

như cử tri phản ánh, nhưng với sự vào cuộc, chủ động khắc phục của cấp ủy – 

BCH các thôn nên các công trình đến nay cơ bản được đáp ứng đi lại, phục vụ 

cho nhân dân; về lâu dài theo phân cấp quản lý UBND xã phối hợp, hỗ trợ các 

thôn đầu tư nâng cấp các công trình xuống cấp hư hỏng nặng… 

II. Lĩnh vực Tài nguyên đất đai, môi trường, giao thông, giải phóng 

mặt bằng 

Câu hỏi 2. Đất Chị Sang Hảo –thôn Tuần Tượng tại vùng nghĩa địa Cồn 

Đá, một số hộ chiếm đất chia lô tự do bán đất nghĩa địa cho người khác, một số 

hộ tự ý lấn chiếm đất làm nghĩa địa của gia đình, dòng họ như vùng Thành Rạc, 

Cồn Thành Hoàng. Đề nghị UBND xã kiểm tra, xử lý (Tân Phong, Trung 

Phong, Đông Thịnh, Tuần Tượng)  

Trả lời:  

Thực trạng công tác quản lý đất nghĩa trang còn nhiều bất cập, tình trạng 

các hộ dân mở rộng nghĩa trang không thực hiện đúng quy hoạch còn diễn ra. 

UBND xã đã ban hành thông báo số 32/TB-UBND ngày 09/4/2022 về tăng 

cường công tác quản lý đất đai và quy định 4 nghĩa trang được phê duyệt quy 

hoạch để chôn cất, cát táng gồm: nghĩa trang Cồn Nậy - Cồn Lỗ, Cồn Chụ 

Tùng, Cồn Đá, Vùng Thầu Dầu; còn các vùng nghĩa trang còn lại đóng cữa, 

không được chôn cất, cát táng mới, vận động nhân dân di dời các ngôi mộ cũ về 

nghĩa trang được phê duyệt theo quy hoạch. Đối với hộ chị Sang Hảo ở thôn 

Tuần Tượng và các hộ khác bán đất nghĩa trang cho nhau thì chưa có cơ sở để 

xác định việc mua bán vì do các hộ không thông qua bằng các giấy tờ hợp pháp 

theo quy định; còn một số hộ tự ý lấn chiếm đất cồn Thành Rạc, bãi rác Thành 
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Hoàng. UBND xã tiếp thu ý kiến cử tri kiểm tra mời các hộ lên giải quyết trước 

ngày 30/6/2022. 

Câu hỏi 3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên của UBND xã quá lỏng 

lẻo để một số hộ dân lấn chiếm đường, cồn bãi  như đường đi Am trùa, đường 

lên Cồn Bằng, Bãi rác Thành Hoàng, Gò Mụ Phạm, đào hào, trồng cây lấn 

chiếm gây sạt lở ruộng và đường đi lại của nhân dân ( như Nhà xà, Chàng 

chàng, Rậm bậy). đề nghị UBND xã kiểm tra, xử lý (Bắc Sơn, Nam Phong, Tân 

Phong, Đông Sơn, Trung Phong)  

Trả lời: Ngày 20/4/2022 UBND xã phối hợp với thường trực HĐND các 

thôn đi kiểm tra các nội dung như ý kiến cử tri phản ánh, nhưng đến nay tuyến 

đường vào Am Trùa hộ anh Dương Văn Hải (Hải Bình) thôn Tân phong và hộ 

anh Phạm Hữu Tiến (Tiến Mính) thôn Nam phong, hoàn trả lại đường đi sản 

xuất cho nhân dân, đối với hộ anh Đặng Văn Lai trồng cây, trồng hàng rào lấn 

chiếm đất cồn Mụ Phạm ngày 27/5/2022 UBND xã mời hộ gia đình lên làm 

việc lập biên bản giao cho hộ gia đình tự tháo dỡ hàng rào và giải tỏa số cây 

trồng lấn chiếm trước ngày 02/6/2022, đối với các hộ trồng cây trồng hàng rào 

lấn chiếm bãi rác cồn Thành Hoàng trước ngày 30/6/2022 UBND xã mời các hộ 

lên làm việc giao cho hộ gia đình phải tháo dỡ, đối với các vùng khác UBND xã 

tiếp tục phối hợp với các thôn kiểm tra cụ thể để có kế hoạch làm việc với các 

hộ như ý kiến cử tri phản ánh.   

Câu hỏi 4. Tình trạng đất sản xuất nông nghiệp chưa được cấp giấy CN 

QSD đất còn nhiều việc triển khai xây dựng hồ sơ cấp đổi đất trước ngày 

18/12/1980 chậm. Đề nghị UBND xã có biện pháp cấp bìa cho nhân dân (Toàn 

xã) 

Trả lời: - Sau khi có kết quả đo đạc năm 2012 và lập hồ sơ cấp đổi đất 

nông nghiệp cho các hộ nhưng trong quá trình thực hiện còn một số hồ sơ sai 

sót, nhiều hộ chưa được cấp đổi đất nông nghiệp vấn đề này UBND xã sẽ tập 

trung xây dựng kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm và trong năm 2023 

- Đối với công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 thì đến 

nay đã công nhận theo QĐ 2443 có 236 hồ sơ; công nhận theo QĐ 37/2020 với 

128 hồ sơ  thẩm định tại huyện; đang thực hiện 72 hồ sơ tại xã và còn lại 192 hồ 

sơ đến nay hộ dân chưa cung cấp giấy chứng nhận QSD đất bản gốc cho UBND 

xã;  trong quá trình thực hiện với khối lượng hồ sơ, công việc về lĩnh vực Tài 

nguyên môi trường khá lớn, hồ sơ thẩm định ở huyện còn chậm, một số hộ dân 

chưa cấp đổi, không cung cấp giấy chứng Nhận quyền sử dụng đất bản gốc nên 

khó khăn trong quá trình xây dựng hồ sơ. Đề nghị chi ủy BCH các thôn thông 

báo cho các hộ dân nào đủ điều kiện, có GCNQSD gốc thì nộp cho Công chức 

Địa chính xã để tiếp nhận xây dựng hồ sơ cho nhân dân theo đúng quy định, kịp 

thời. 
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Câu hỏi 5. Vùng đất Cữa xã trước đây thôn bán cho nhân dân nhưng đến 

nay một số hộ vẫn chưa làm được giấy CNQSD đất. Đề nghị UBND xã có kế 

hoạch cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân (Tuần Tượng). 

Trả lời: Trước đây thôn Tuần Tượng có bán, đổi cho một số hộ dân ở 

vùng Cựa xã để xây dựng công trình cho thôn, nhưng đến năm 2019 thì UBKH 

huyện ủy giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn và đã có Kết luận là xã 

Kỳ Phong vi phạm trong việc cấp đất trái thẩm quyền với 116 lô đất trong đó có 

các lô đất mà thôn Tuần Tượng bán cho các hộ dân ở vùng Cựa Xã, đến nay 

đang chờ Kết luận thanh tra huyện, mới có hướng xử lý trong thời gian tới.  

Câu hỏi 6. Hiện nay đường sản xuất vào vùng Mõ xếp qua nhà anh 

Khoách hồ bị lấn chiếm không có đường cho nhân dân đi sản xuất. đề nghị 

UBND xã kiểm tra, xử lý (Hòa Bình). 

Trả lời: Ngày 12/4/2022 UBND xã phối hợp với thường trực HĐND đi 

kiểm tra thực tế tuyến đường vào xứ đồng Mụ Xếp như cử tri phản ánh, nhưng 

hiện nay hộ ông Khoách hồ đả xây nhà kiên cố vào năm 2018. 

Câu hỏi 7. Đường Kỳ Phong- Cẩm Minh triển khai thi công năm 2019 

nhưng trong thời gian bảo hành (1 năm) đã bị hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị 

UBND xã làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu để làm rõ trách nhiệm và khắc 

phục sữa chữa đảm bảo cho nhân dân đi lại (Trung Phong). 

Trả lời: (câu này UBND xã đã trả lời năm 2021) 

III. Lĩnh vực ngân sách 

Câu hỏi 8. Năm 2017, thôn Tuần Tượng tổ chức xây dựng tuyến mương 

đồng Choi đã có văn bản nghị và UBND xã đồng ý hỗ trợ, nhưng đến nay thôn 

vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Đề nghị uỷ ban nhân dân trả tiền hỗ trợ cho thôn. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến cử cử tri UBND xã sẽ có kế hoạch hỗ trợ cho thôn số kinh 

phí xây dựng kênh mương Đồng Choi như đã thống nhất trước quý 3/2022 

Câu hỏi 9. Năm 2021, ngân sách xã chủ yếu phụ thuộc vào nguồn quy 

hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. nhưng trong năm không thực hiện được. do 

đó thu ngân sách đạt thấp. Đề nghị UBND xã khi tham mưu cho HĐND xã ban 

hành nghị quyết về ngân sách cần thực tế hơn. 

Trả lời: Vấn  đề này đã trả lời trực tiếp tại kỳ họp. 

IV. Lĩnh vực an ninh trật tự; Tư pháp- Hộ tịch 

Câu hỏi 10. Hiện nay trên địa bàn thôn Tân Phong tình trạng an ninh 

trật tự, an toàn xã hội gây bức xúc trong nhân dân như chém trâu bò, đôt nhà. 

Ban Công an xã đã điều tra xử lý, phương án đảm bảo an ninh trật tự như thế 

nào cho thời gian tới. Đề nghị cho cử tri biết (Tân Phong) 

Trả lời:  
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Thứ nhất: Trâu ông Nguyễn Văn Truyền bị chém vào gót chân trái sau. 

Sau khi nhận được phản ánh của người dân Công an xã đã cử cán bộ xuống 

kiểm tra, xác minh. Thời điểm xảy tra sự việc trâu ông Truyền thả rông không 

có người chăn dắt, nơi xảy ra ít người qua lại. Đến nay, Công an xã vẫn đang 

tiếp tục xác minh, làm rõ.  

Qua đây, đề nghị Ban chỉ huy và cử tri trên toàn xã tuyên truyên nhắc nhỡ 

người dân về việc chăn nuôi trâu bò không được phép thả rông, không có người 

trông coi đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị kẻ gian trộm mất trâu bò, 

gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, phá hoại công trình như 

cây xanh, hàng rào xanh ảnh hưởng quá trình xây dựng NTM Nâng cao ở các 

thôn và tình trang thả rông trâu bò, không người quản lý còn dẫn đến việc phá 

hoại tài sản, mùa màng của nhân dân dẫn đến các mâu thuẩn trong Nhân dân 

ảnh hưởng ANTT trên địa bàn xã. 

Thứ hai: Vụ việc cháy nhà rơm của chị Dương Thị Trâm, trú tại thôn Tân 

Phong. Thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng 0 giờ ngày 05/07/2021. Sau khi nhận 

tin báo Công an xã đã phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh và một số người 

dân trên địa bàn thôn Tân Phong tổ chức chữa cháy. Nhà chứa rơm là ngôi nhà 

cấp 4 đã không còn sử dụng từ lâu, diên tích khoảng 30m2, bên trong chỉ chứa 

rơm, đám cháy không thiệt hại về người, giá trị tài sản không đáng kể. Đến 

khoảng 01 giờ 40 phút đám cháy được hoàn toàn khống chế. Sau đó, Phòng 

Cảnh sát PCCC&CCCN đã phối hợp Công an huyện Kỳ Anh, Công an xã tổ 

chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ 

cháy. Do địa điểm là nhà hoang và thời gian xảy ra đêm khuya nên công tác xác 

minh, làm rõ gặp nhiều khó khăn. 

Thực hiện Nghị định 136/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ về 

phòng cháy chữa cháy, trong thời gian quan Công an xã đã tổ chức kiểm tra, ký 

cam kết với các cở sở kinh doanh, hộ kinh doanh kết hợp nhà ở, nhà ở các hộ 

dân. Đề nghị bà con Nhân dân chấp hành tốt các nội dung đã ký cam kết để đảm 

bảo tốt công tác PCCC, đảm bảo tính mạng, sức khỏe và tài sản. 

Câu hỏi 11. Tình trạng dùng lưới bát qoái, kích điện, súng tự chế bắt cá, 

chim trời ngày càng nhiều. Đề nghị Công an xã cần có biện pháp xử lý dứt 

điểm. (Trung Phong, Tuần Tượng) 

Trả lời:  

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc cấm sử dụng chất nổ, xung kích điện, chất độc hại, các ngư cụ bị 

cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy 

sản trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về bảo vệ động vật 

hoang dã, trong đó có chim di cư... Công an xã Kỳ Phong đã ban hành các Kế 

hoạch tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Trong thời gian qua, Công an xã đã tiến 

hành tuần tra bắt giữ và vận động thu hồi hơn 30 kích điện dùng để đánh bắt 

thủy hải sản, thu giữ nhiều lưới bát quái, bắt giữ vận động thu hồi 04 khẩu súng 
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tự chế để săn bắn chim. Đặc biệt trong năm 2021, Công an xã đã chủ trì phối 

hợp Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh, các Ban ngành đoàn thể cấp xã đã tổ chức 

tuần tra, thu hồi khoảng 400 con cò giả, hàng nghìn que nhạ, thả 10 con cò 

mồi... Về cơ bản tình trang dùng lưới bát quái, kích điện, súng tự chế và nạn săn 

bắt, đơm chim trời trên địa bàn xã được giải quyêt nhưng vẫn còn một số ít 

người dân vẫn chưa nhận thức được việc cấm dùng lưới bát quái, kích điện và 

tổ sức săn, bẫy chim trời là vi phạm và gây ảnh hưởng đến môi trường, cân 

bằng hệ sinh thái, có nhiều hộ dân sống bằng nghề kích cá, bẫy chim trời nên 

việc triệt để phải cần nhiều thời gian, một bộ người dân chưa có nghề nghiệp ổn 

định. Trong thời gian tới Công an xã sẽ phối hợp các lực lượng để tiếp tục tuyên 

truyền, vận động, tuần tra xử lý các hành vi vi phạm nói trên. Đặc biệt đề nghị 

các cử tri phối hợp tốt với lực lượng Công an xã trong việc phát hiện, tố giác 

các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, đặc biệt các 

đối tượng thường xuyên sử dụng kích điện, súng tự chế...mọi thông tin mà các 

cư tri cung cấp sẽ được đảm bảo bí mật. 

Câu hỏi 12. Hiện nay tuyến đường Phong Bắc đoạn từ chợ đến cổng 

trường THCS Phong Bắc dân tự ý dựng nhà trên hành lang, xe cộ đỗ lộn xộn. 

Ban Quản lý chợ tự ý cho học sinh gửi xe làm ảnh hưởng kinh doanh khu vực 

chợ. Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lập lại an 

ninh trật tự, cảnh quan môi trường (Hòa Bình, Đông Thịnh, Tuần Tượng). 

Trả lời:  

Việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vược đường Phong 

Bắc đoạn đi qua chợ Voi từ trước đến nay là vấn đề nhức nhối. Công an xã 

tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức ký cam kết, tuyên truyền 05 lượt cho các 

hộ kinh doanh khu vực tuyến đường Phong Bắc, gửi thông báo các hộ kinh 

doanh. Tổ chức hơn 30 buổi tuần tra, đảm bảo đảm bảo hành lang an toàn giao 

thông, đã phối hợp đội CSGT công an huyện lập 25 biên bản và xử lý về lỗi đậu 

xe tại đoạn đường cấm đổ, 05 trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm hành lang. 

Nhưng một số hộ dân kinh doanh tuyến đường Phong Bắc đoạn từ chợ đến cổng 

trường THCS Phong Bắc dân tự ý tập kết hàng hóa trên hành lang, xe cộ đỗ lộn 

xộn, Ban Quản lý chợ tự ý cho học sinh gửi xe làm ảnh hưởng kinh doanh, gây 

mất ATGT. Để giải quyết tình trạng trên Công an xã đã tham mưu UBND xã 

làm việc Ban quản lý chợ, trường THCS Phong Bắc, Trường THPT Nguyễn 

Huệ để hạn chế tình trạng xe học sinh của các trường gửi các hộ dân, trong chợ. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, hiện nay, Công an xã đang tham mưu 

mưu UBND xã ban hành Kế hoạch giải tỏa, đảm bảo hành lang ATGT, kính đề 

nghị UBND xã chỉ đạo các Ban ngành đoàn thể, Ban chỉ huy các thôn, các cơ 

quan doanh nghiệp cùng đồng sức, đồng lòng, nhiệt tình vào cuộc để đảm bảo 

hành lang ATGT trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó một bộ phận không nhỏ của các hộ kinh doanh, người tham 

gia giao thông, các em học sinh có ý thức không tốt trong việc chấp hành các 
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quy định về ATGT, tình trạng bố trí không hợp lý khu vực chợ sát trường học 

dẫn đến tình trạng trên. Qua đây tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa 

bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo hành lang ATGT, các 

quy định Nghị định 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định 123/2021/NĐ-CP 

về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 

Thời gian tới Công an xã sẽ phối hợp các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

V. Lĩnh vực văn hóa- chính sách xã hội, môi trường 

Câu hỏi 13. Hiện nay một số hộ chăn nuôi lợn quy mô từ 100-200 con 

trong khu dân cư, các hộ rửa xe chở trâu bò, lợn gây ô nhiễm môi trường. đề 

nghị UBND xã hỗ trợ thôn để xử lý (Tân Phong) 

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với thôn kiểm 

tra, làm việc với các hộ vi phạm, tuyên truyền người dân chăn nuôi theo hướng 

chăn nuôi hữu cơ, ra xa khu dân cư đồng thời phải biện pháp xử lý mùi hôi thối, 

đảm bảo môi trường trong khu dân cư và những hộ sống xung quanh.   

Câu hỏi 14. Hiện nay, tình trạng các hộ làm bia mộ trên địa bàn thôn để 

đồ lấn chiếm lề đường và gây ô nhiểm môi trường. Hộ anh Cường Thanh làm 

trạm cân đổ rác thải ra đường. Tuyến đường từ Tuần Tượng ra Tân Phong rác 

thải nhiều gây ô nhiểm và một số hộ dân lấn chiếm đường. Đề nghị UBND xã 

kiểm tra, xử lý. (Tuần Tượng). 

Trả lời: Tình tạng các hộ dân lấn chiếm, cơi nới, tập kết, kinh doanh làm 

ảnh hưởng lòng lề đường, mất an toàn giao thông, mỹ quan, môi trường diễn ra 

trên địa bàn xã khá nhiều không chỉ riêng thôn Tuần Tượng; để xử lý tình trạng 

này UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 05/4/2022 Mở đợt 

cao điểm  tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa 

bàn xã năm 2022, những ý kiến phản ánh của cử tri sẽ xử lý trong thời gian tới. 

Câu hỏi 15. Hiện nay một số hộ lấn chiếm hành lang một số tuyến 

mương lấy nước gây khó khăn khi nạo vét phục vụ sản xuất như tuyến mương 

cữa xã như đoạn từ Chiến Minh đến Thiên Thuấn. Đề nghị UBND xã hỗ trợ 

thôn giải tỏa lấn chiếm (Tuần Tượng). 

Trả lời:  

Qua kiểm tra thực tế tuyến mương này có độ sâu, nằm trong khu dân cư, 

lượng rác thải xuống kênh mương khá lớn, khó khăn khi nạo vét, thời gian tới 

thôn tổ chức nạo vét, giải tỏa nếu có hộ nào gây khó khăn thì báo cáo UBND xã 

để hỗ trợ thôn thực hiện. 

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

Câu hỏi 16. Người dân lên UBND xã làm các loại giấy tờ không được 

hướng dẫn cụ thể, làm mất nhiều thời gian của nhân dân như Giấy CNQSD đất, 

đề nghị UBND xã chấn chỉnh cách thức làm việc của cán bộ công chức. (Tân 

Phong, Hà Phong, Trung Phong, Tuần Tượng). 
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Trả lời: Trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đất đai cho nhân dân 

mất nhiều quy trình, thời gian và cung cấp nhiều loại giấy tờ, liên quan đến 

nhiều bộ phận, cơ quan chuyên môn cấp huyện nên một số hộ dân còn có hồ sơ 

sai sót phải đi lại nhiều lần như cử tri phán ánh là đúng. Thời gian tới UBND 

tiếp thu, chỉ đạo công chức chuyên môn hướng dẫn người thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 trong cải cách hành chính và cơ bản đảm bảo sự 

hài lòng đối với Nhân dân. 

Câu hỏi 17. Công tác cải cách hành chính cần bố trí cán bộ, công chức 

hướng dẫn, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhân dân trong công tác 

giao dịch, Đề nghị UBND xã không bố trí cán bộ hợp đồng làm nhiệm vụ tiếp 

nhận và trả hồ sơ 

Trả lời: Công tác cải cách hành chính năm 2022, tại phòng giao dịch một 

cữa đã dần đi vào nề nếp, UBND xã đả tu sữa mua sắm trang thiết bị phục vụ 

cho tiếp nhận và trả kết quả cho người dân bố trí cán bộ công chức đầy đủ các 

bộ phận tiếp nhận hồ sơ cho nhân dân. Tuy nhiên để đáp ứng với yêu cầu trong 

công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân đúng theo quy định. 

UBND xã đã ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo quy định tiếp công dân tất cả được công khai trên hệ thống 

http.xakyphong.gov.vn và tại bộ phận và trả kết quả. Trước hết để đảm bảo 

công tác giao dịch đi vào nề nếp. Đề nghị mỗi người dân khi đến giao dịch trực 

tiếp đến bộ phận một cữa của xã sẽ có cán bộ chuyên môn hướng dẫn các thủ 

tục đầy đủ. Tuy nhiên trong thời gian qua do cán bộ công chức còn thiếu (công 

chức địa chính) nên có bố trí cán bộ hợp đồng tại bộ phận một cữa tiếp nhận hồ 

sơ như ý kiến phản ánh của cử tri là đúng. Trong thời gian tới UBND xã tiếp thu 

và sẽ điều chỉnh cán bộ trực tại một cữa đúng quy định. 

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:  
     - Đảng ủy, HĐND, MTTQ 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 
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