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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tritrước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá XX

Trong các ngày 10, 11/12/2022 Thường trực HĐND xã Thanh Giang phối hợp 
với Lãnh đạo UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã Thanh Giang tổ chức tiếp 
xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND xã khoá XX trên địa bàn 4 thôn. Tại các buổi 
tiếp xúc đã có trên 200 cử tri đến tham dự và đã có 18 cử tri tham gia đóng góp ý 
kiến. UBND xã với thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định xin 
nghiêm túc tiếp thu và sắp xếp theo theo 5 nhóm vấn đề để giải trình và trả lời cụ thể 
như sau:

I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn
1.Cử tri trong xã đề nghị sản xuất nông nghiệp hiện nay đang trong thời điểm 

gặp rất nhiều khó khăn; tỷ lệ người dân bỏ ruộng nhiều. Đề nghị UBND xã có giải 
pháp đề nghị cấp trên sớm triển khai thực hiện cho người dân, hoặc giao cho một số 
hộ thầu, tránh để lãng phí diện tích đất bỏ hoang như hiện nay.

Trong những năm qua, người dân không thiết tha với đồng ruộng, tình trạng 
người dân bỏ ruộng ngày càng tăng. Lý do người dân bỏ ruộng có nguyên nhân khách 
quan, nguyên nhân chủ quan.  UBND xã đã có nhiều giải pháp như quyết liệt chỉ đạo 
HTXDVNN đảm bảo các khâu dịch vụ như thủy nông, đánh bắt diệt chuột, ngoài các 
giải pháp trên, UBND xã đã quy hoạch lại vùng sản xuất để chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng cho phù hợp với từng xứ đồng để nhân dân tổ chức sản xuất đạt hiệu quả kinh tế 
cao. Tuy nhiên một số diện tích đất trồng lúa vẫn còn tình trạng bỏ hoang trên, vấn đề 
này UBND xã tiếp tục đề nghị nhân dân cần thực hiện các quyền của người dân khi 
được giao đất nông nghiệp, nếu không cấy được thì cho các hộ khác mượn hoặc thuê 
để không lãng phí đất đai, đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo các thôn vào cuộc hỗ trợ, 
tạo điều kiện cho một số cá nhân đang có nhu cầu tiếp cận với các hộ có ruộng bỏ 
hoang để được mượn và thuê đất canh tác.

2.Cử tri thôn Tiêu Sơn đề nghị chính quyền địa phương quan tâm tập trung chỉ 
đạo, đặc biệt quan tâm công tác làm mương máng, phục vụ nước, làm đất, đồng thời 
cần đề nghị xí nghiệp thủy nông cho nạo vét khu sông từ nhà ông Thạnh đến công 
Tiêu Lâm để đảm bảo việc tưới tiêu phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp.

Kênh dân từ ông Thạnh đến cống Tiêu Lâm từ lâu đã không được nạo vét, gây 
khó khăn cho việc cung cấp nguồn nước cho trạm bơm dã chiến Tiêu Sơn, vấn đề này 
UBND xã đã nhiều lần đề nghị XNKTCTTL huyện tổ chức nạo vét, từ ngày 



19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 Công ty KTCTTL tỉnh đã triển khai nạo vét, đến 
nay kênh tưới đã nạo vét thông thoáng đảm bảo việc phục vụ tưới tiêu.

3.Cử tri thôn Đan Giáp kiến nghị chính quyền địa phương cần chỉ đạo cho HTX 
nông nghiệp kiểm tra và xử lý máng bê tông dẫn nướctừ trạm bơm xã Chi Lăng Nam 
về khu vực đồng dũng, và máng từ xã Chi Lăng Nam về đếnnhà bà Xu, hiện tại có 
nhiều đoạn máng bị thủng đáy, nứt thành, trong lòng máng đất và cỏ mọc nhiều ảnh 
hưởng đến việc lấy nước phục vụ sản xuất.

Máng bê tông dẫn nước từ trạm bơm xã Chi Lăng Nam về khu vực đồng Dũng 
và máng từ xã Chi Lăng Nam về đến nhà bà Xu là kênh dẫn tưới thuộc phân cấp quản 
lý của HTXDVNN, do xây dựng đã lâu, hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng được 
yêu cầu việc dẫn nước từ trạm bơm Chi Nam về các xứ đồng Đan Giáp. Do không có 
nguồn kinh phí sửa chữa nâng cấp, HTXDVNN đã đề nghị UBND xã hỗ trợ. Trên cơ 
sở đề nghị của HTXDVNN, UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn và HTXDV 
nông nghiêp kiểm tra, khảo sát và tiến hành sửa chữa, xây cơi tường máng lên cao 
0,2m, đảm bảo việc dẫn nước, hiện đang triển khai và nâng cấp xong trước vụ đổ ải 
chiêm xuân 2023

4. Cử tri các thôn đề nghị UBND xã tăng cường chỉ đạo công tác đánh bắt diệt 
chuột các thôn đảm bảo giá cả thống nhất, đồng bộ trong toàn xã.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, UBND xã 
đã chỉ đạoHTXDVNN phối hợp với Ban lãnh đạo 4 thôn triển khai việc hợp đồng 
dịch vụ đánh bắt diệt chuột theo đề án của HTXDVNN với đơn giá thống nhất trong 
toàn xã là 75.000đ/sào/năm. Đến nay, HTXDVNN đã4 thôn đã tiến hành hợp đồng 
dịch vụ đánh bắt diệt chuột theo đơn giá dịch vụ trên

5.Cử tri các thôn đề  nghị UBND xã cần quan tâm chỉ đạo cho việc quản lý, 
khai thôngcác dòng tiêu dòng chảy trong làng trước mùa mưa bão để tránh ngập úng 
thiệt hại cây cối, hoa màu của nhân dân.

Hàng năm trước khi vào mùa mưa UBND xã đều họp triển khai cụ thể về công 
tác phòng chống lụt bão, úng  trong đó có nội dung khơi thông dòng chảy, dòng tiêu 
trong làng. Đặc biệt giao cho Ban lãnh đạo thôn kết hợp với cán bộ chuyên môn khảo 
sát và giao cho thôn tổ chức khơi thông,  nhắc nhở đôn đốc các hộ dân vi phạm tự giải 
tỏa và nạo vét. Tuy nhiên, một số đồng chí BLĐ thôn chưa vào cuộc quyết liệt bên 
cạnh đó một số hộ dân bên cạnh dòng tiêu dòng chảy chưa tự giác chấp hành. Vấn đề 
này UBND xã xin tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới.

2.Lĩnh vực tài nguyên, môi trường.
1. Cử tri  thôn Phù Tải 2 đề nghị UBND xã phối hợp cùng Hội đồng giải phóng 

mặt bằng của huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động 9 hộ chưa đồng thuận giao mặt 
bằng làm đường 392B và 7 hộ dân thôn Phù Tải 2 có diện tích ruộng ở khu vực đồng 
bộ sớm thực hiện giải phóng mặt bằng để địa phương xây dựng điểm khu dân cư mới 
tập trung.



Tuyến đường 392B từ cổng chợ lên đến đầu làng thôn Tiêu Sơn đã được đầu tư 
mở rộng mặt đường và hệ thống thoát nước dọc 2 bên, tạo điều kiện thuận lợi cho 
giao thông đi lại cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tuy nhiên hiện 
nay vẫn còn 5 hộ chưa đồng thuận giao mặt bằng để thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an 
toàn giao thông. Trong thời gian vừa qua Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 
đã vận động 05 hộ này để đống thuận giải phòng mặt để huyện tiếp tục đầu tư, tuy 
nhiên các hộ trên vẫn chưa đồng thuận. Vấn đề này UBND xã tiếp thu và tiếp tục 
tuyên truyền vận động 05 hộ trên để việc cải tạo, nâng cấp đoạn đường trên sớm được 
hoàn thiện.

Điểm dân cư mới Đồng Bộ thôn Phù Tải 2 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Trong thời gian vừa qua UBND xã đã phối hợp Hội đồng giả phóng mặt bằng của 
huyện đã mời 7 hộ có ruộng 03 để thông báo việc thu hồi đất, gửi phương án hỗ trợ 
đền bù giải phòng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay Đảng ủy- HĐND- UBND, MTTQ 
các ban ngành đoàn thể của xã đã đến từng hộ vận đông; UBND xã đã mời các hộ hộ 
làm việc nhiều lần nhưng các hộ vẫn chưa đồng thuận, đưa ra nhiều lý do không đúng 
theo quy địnhcủa pháp luật. Đây là dự án do nhà nước thu hồi đất, tạo cho địa phương 
có phần kinh phí để xây dựng NTM nâng cao, nếu không địa phương không có nguồn 
kinh phí nào khác, chính vì vậy  UBND xã đề nghị 4 hộ còn lại với trách nhiệm với 
cộng đồng, đồng thuận giải phóng mặt bằng để dự án trên sớm được triển khai, đồng 
thời hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện thực hiện các 
bước tiếp theo quy định của pháp luật.

2. Đề nghị UBND xã và cấp trên chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn 
người dân chu đáo, giảm các thủ tục không cần thiết để hợp lý hóa đất dôi dư cho 
nhân dân một cách thuận lợi.

Sau kiểm kê đất đai 2015, trên địa bàn toàn xã có tổng số hộ có đất dôi dư 
được liên ngành của huyện thẩm định là 934 hộ với diện tích là 90.345m2. Từ năm 
2016 đến năm 2018 đã xử lý được 21 hộ với 1430m2. Năm 2020 UBND xã lập hồ sơ 
đề nghị UBND huyện Thanh Miện, cơ quan chuyên môn của huyện xem xét xử lý cho 
3 hộ gia đình, tuy nhiên kết quả qua xét duyệt chỉ xét duyệt được 1/3 hộ với diện tích 
là 104m2, còn hai hộ chưa được duyệt với lý do có cạnh dôi dư tiếp giáp với đường 
giao thông lớn hơn 4m và có diện tích lớn hơn 60m2. Về quy trình thực hiện một bộ 
hồ sơ xử lý đất dôi dư gồm:Tê khai tiÒn sö dông ®Êt, Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ nhµ ®Êt 
,Tê khai sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp,§¬n ®Ò nghÞ chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt,§¬n 
®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt ®ai, §¬n xin cÊp l¹i, cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông 
®Êt,Biªn b¶n x¸c ®Þnh nguån gèc sö dông ®Êt.Ngoài các thủ tục hành chính trên thì 
phần diện tích dôi dư đó có đáp ứng các điều kiện để xét duyệt xử lý dôi dư theo 
hướng dẫn số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 của Sở Tài Nguyên Môi 
trường hay không.Ngày 08/11/2022 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hải Dương 
đã có văn bản số 2160/STNMT-QLĐĐ về việc dừng xử lý đất dôi dư xen kẹp theo 
Hướng dẫn số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ, đối với các hồ sơ đã tiếp nhận, chưa giải 
quyết xong, đề nghị trả lại hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



3. Cử tri thôn Phù Tải 1 kiến nghị: Sân vận động của thôn đã hoàn thành và 
đưa vào sử dụng mấy năm qua, đến nay nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ mỗi sân vận 
động của thôn theo kế hoạch 200 triệu đồng theo kế hoạch của tỉnh chưa có. Đề nghị 
UBND xã đề nghị với cấp trên hộ trợ thôn một cách kịp thời.

Sân thể thao thôn Phù Tải 1 đã được quy hoạch từ năm 2012, vị trí quy hoạch 
nằm bên trong ở khu vực Đầu Voi, không nằm trong khu vực thầu khoán của hộ ông 
Vững và hộ ông Điềm. với diện tích quy hoạch là 3.000 m2. Tuy nhiên để sân thể thao 
về vị trí  thuận lợi sát đường như hiện nay, UBND xã đã làm việc với hộ ông Vững và 
hộ ông Điềm chuyển phần diện tích thầu khoán để dành cho khuôn viên sân thể thao 
của thôn Phù Tải 1. Do vậy sân thể thao thôn Phù Tải 1 xây dựng không đúng với quy 
chung nông thôn mới 2012-2020. Năm 2021 UBND xã đã quy hoạch sân thể thao 
thôn Phù Tải 1 trên vào quy hoạch nông thôn mới gai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên 
hiện nay do ngân sách tỉnh gặp khó khăn việc hỗ trợ cho các thôn, khu dân cư xây 
dựng sân thể thao tạm thời dừng lại.

2. Cử tri các thôn đề nghị UBND xã tiếp tục hỗ trợ di chuyển cột điện, cây xanh 
công cộng và hệ thống nước sạch để phục vụ làm đường bê tông của các thôn.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, UBND xã đã chỉ đạo 4 thôn 
triển khai huy động các nguồn lực để xây dưng, cải tạo nâng cấp đường giao thông ở 
thôn, xóm. Hiện nay thôn Phù Tải 1, Phù Tải 2, Đan Giáp đang tiến hành thi công xây 
dựng các tuyến đường. UBND xã đã đề nghị với Xí nghiệp nước sách số 9 phối hợp 
với các thôn di dời hệ thống nước sạch, UBND xã có trách nhiệm đầu tư kinh phí di 
dời các cột điện nằm ở phần đường bê tông do thôn tổ chức xây dựng. Để việc triển 
khai phối hợp nhịp nhàng đề nghị các thôn khi xây dựng các tuyến đường cần báo cáo 
UBND sớm để phối hợp, chỉ đạo.

3.Cử tri các thôn đề nghị UBND xã chỉ đạo các thôn hợp đồng với các tổ thu 
gom rác thải bố trí việc thu gom rác thêm một ngày trong tuần để hạn chế tình trạng 
rác thải để ra đường không được thu gom kịp thời gây ô nhiễm môi trường như hiện 
nay.

Công tác thu gom rác thải đã được UBND xã quan tâm chỉ đạo, 4 thôn đã có tổ 
thu gom, rác thải đã được thu gom về tập kết tại bãi đổ rác thôn Tiêu Sơn. Tuy nhiên  
vẫn còn tình trạng rác chưa được thu gom kịp thời, người dân để rác thu gom không 
đúng thời gian, vị trí mà thôn đã quy định. Vấn đề này UBND xã yêu cầu Trưởng 4 
thôn cần có quy định cụ thể về thời gian, vị trí để rác, thông báo rộng rãi đến từng hộ 
gia đình để thực hiện; đồng thời chỉ đạo tổ thu gom rác phải thu gom đúng thời gian 
đã quy định.

4. Cử tri trong toàn xã có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương quản lý chặt 
chẽ hơn nữa các diện tích ruộng thầu khoán, ruộng 03 gần các khu đống cổ, khu cát 
táng trên địa bàn xã có biện pháp quản lý và sử lý kiên quyết các tập thể, cá nhân vi 
phạm.

Trong năm 2022 vừa qua, UBND xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, ra nhiều 
văn bản, tập trung tuyên truyền về việc nghiêm cấm xây dựng mồ mả không đúng 



theo quy hoạch, đồng thời đã ngăn chặn, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng 
mồ mả trái phép trên diện tích đất nông nghiệp. Năm 2022, UBND xã đã yêu cầu 01 
thôn và 01 cá nhân tự giải tỏa, tháo dỡ việc xây dựng trái phép như xây quây nhận đất 
hoặc xây mồ mả trên diện tích đất nông nghiệp. Vấn đề này UBND xã cũng đề nghị 
nhân dân trên địa bàn xã khi phát hiện việc xây mồ mả không đúng quy định thì thông 
báo kịp thời với Ban lãnh đạo thôn hoặc UBND xã để ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

3. Lĩnh vực an ninh trật tự.
1. Cử tri đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng công an cần kiên quyết hơn nữa 

trong lĩnh vực ANTT, đặc biệt là hiện tượng đánh bạc, lô đề vẫn còn sảy ra trên địa 
bàn làm mất ổn định chính trị của địa phương và gây thiệt hại kinh tế cho các gia 
đình.

Năm 2022, UBND xã đã tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các lực lượng chức 
năng vào cuộc nên tình trạng cờ bạc, tín dụng đen đã giảm, các vụ việc như trên hầu 
như ít sảy ra. Tuy nhiên, hiện tượng đánh bạc, lô đề vẫn còn sảy ra trên địa bàn làm 
mất ổn định chính trị của địa phương và gây thiệt hại kinh tế cho các gia đình, vấn đề 
này UBND xã xin tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xãphối hợp với 
công an cấp trên tăng cường  tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp trên. 
Qua đây đề nghị MTTQ, các ban nhành đoàn thể và toàn thể nhân dân tích cực giám 
sát, phát hiện và thông báo cho công an xã những vụ việc nêu trên để xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật.

2. Cử tri đề nghị lực lượng công an xã tăng cường tuần tra ban đêm để ngăn 
chặn và xử lý có hiệu quả việc đánh bả  mèo vẫn đang diễn ra tại các thôn nhất là tại 
tuyến đường 192 giáp ranh giữa Thanh Giang - Văn Hội.

Trong thời gian vừa qua, thực hiệnđề án đưa công an chính quy về các xã, tình 
hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định, các vụ việc vi phạm về an ninh trật tự 
được xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng đánh bả  mèo vẫn đang diễn ra 
trên địa bàn, vấn đề này UBND xã xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo lực lượng công an xã, lực 
lượng dân quân cơ động, tăng cường  tuần tra, kiểm soát, bám nắm các đối tượng để 
hạn chế tình trạng trên, qua nội dung này UBND xã đề nghị mọi người dân tham gia 
tích cực phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm” nhất là chủ 
động bảo vệ tài sản của gia đình, không chủ quan, góp phần quan trọng để tình trạng 
mất trộm trên được hạn chế.

4. Lĩnh vực VHXH.
1.Cử tri xã Thanh Giang đề nghị UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn ở bộ 

phận một cửa của xã khi tiếp nhận hồ sơ của người dân cần hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo, 
rõ ràng để người dân thuận lợi trong một giao dịch.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về cải cách thủ tục hành chính, trong 
thời gian vừa qua UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ  hướng 
dẫn người dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4. Quá trình triển khai hướng dẫn 
hiện nay gặp nhiều khó khăn do người dân khi giao dịch là người lớn tuổi, không có 



điện thoại thông minh. Tuy nhiên các cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa đã 
hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình cho nên 100% hồ sơ đã  được trả đúng hạn và trước hạn, 
mức độ hài lòng của người dânđạt cao. Việc thực hiệndịch vụ công mức độ 3,4, số 
hóa hồ sơ và chứng thực điện tử là yêu cầu bắt buộc người dân khi tham gia dịch vụ 
công, chính vì vậy UBND xã đề nghị người dân hợp tác để việc triển khai được thuận 
lợi. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh ngay với lãnh đạo 
UBND xã để được tháo gỡ, giải quyết kịp thời theo quy định.

2. Cử tri thôn Phù Tải 1, thôn Phù Tải 2 đề nghị UBND xã tăng cường thêm 
cụm loa tại khu vực Cống Cô Tiên khu vực tổ 11và khu vực dọc đường 192, khu vực 
tổ 7.

Trong những năm vừa qua đài truyền thanh xã đã được sửa chữa, cải tạo và 
nâng cấp các cụm loa và hệ thống đường dây nhằm phủ sóng đến các xóm ở 4 thôn, 
tuy nhiên vẫn còn một số cụm dân cư chưa nghe hoặc nghe đầy đủ việc phát tin của 
đài truyền thanh xã như cử tri đã nêu, vấn đề này UBND xã xin tiếp thu và chuẩn bị 
nguồn  kinh phí để đầu tư xây dựng .

Trên đây là báo cáo giải trình trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 
thứ Năm HĐND xã khoá XX, UBND xã trình kỳ họp./.
Nơi nhận:
- Đại biểu HĐND xã; 
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                 CHỦ TỊCH

Vũ Đình Nguyễn
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