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BÁO CÁO
Giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 2,
HĐND xã khóa XII, ( báo cáo tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)
Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND xã theo báo cáo số 09/BC-HĐND
ngày 10 tháng 11 năm 2021, về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp
thứ 2 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Một số vấn đề đã giải quyết tại
kỳ họp thứ 2, còn một số vấn đề khác, UBND xã xin báo cáo giải quyết kết quả
như sau:
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Cử tri thôn Hải Đông kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm
tạo điều kiện về đất NTTS cho các hộ dân có nhu cầu sau khi nhà nước thu
hồi đất xây dựng trạm ra đa.
- Về vấn đề này, UBND xã xin trả lời như sau: Thực hiện dự án hạ tầng
nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Phong Điền theo quyết định số 3210 ngày
20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay sở
nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành khảo sát,
đo vẽ hiện trạng phạm vi quy hoạch đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản, tại tiểu
khu 5-2 thôn Hải Thế, với tổng diện tích 36 ha để lập thủ tục thu hồi, đền bù,
giải phóng mặt bằng theo quy định của Pháp luật. Sau khi hoàn thành thì UBND
xã đề nghị UBND huyện tiến hành giao đất cho người dân có nhu cầu sản xuất
nuôi trồng thủy sản, mặt khác tại địa bàn thôn Hải Đông hiện nay đang quy
hoạch tại các tiểu khu 5-6 với diện tích 06 ha phục vụ cho một số nhóm hộ tại
Hải Đông chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
2. Cử tri thôn Hải Thế kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm,
kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp
sang đất ở.
- Về quan điểm chung, tất cả các thửa đất nông nghiệp của nhân dân đều
được hướng dẫn đo vẽ kê khai cấp giấy đất nông nghiệp.
- Về vấn đề này, UBND xã xin trả lời như sau: Việc chuyển mục đích sử
dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn toàn huyện, hiện nay chưa
có văn bản cho phép của các cấp có thẩm quyền nên chưa thực hiện được. khi
nào có văn bản đồng ý của cấp trên có thẩm quyền. UBND xã sẽ tiến hành thông
báo đến toàn thể bà con biết để thực hiện.
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3. Cử tri thôn Hải Đông kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm
mương thoát nước thải xóm dưới từ nhà bà Võ Thị Niệm đến nhà ông Mai
Văn Dỏ ra biển.
- Về vấn đề này, UBND xã xin trả lời như sau: Đối với công trình này,
ngân sách của địa phương không có để thực hiện đầu tư vì trong năm 2021 trên
địa bàn xã chưa thực hiện bán đấu giá QSĐĐ nên nguồn thu ngân sách đang gặp
rất nhiều khó khăn. Vì vậy UBND xã đã đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2021-2025 từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM để được cấp trên
xem xét, bố trí vốn thực hiện.
4. Cử tri thôn Hải Thành kiến nghị UBND xã quan tâm kinh phí để tu
sữa lại chợ Phong Hải.
- Về vấn đề này, UBND xã xin trả lời như sau: Đối với công trình chợ
Phong Hải, UBND xã đã khảo sát, lập báo cáo đánh giá hiện trạng. Nhưng
nguồn thu từ chợ không đủ để thực hiện đầu tư, còn các nguồn thu khác thì
không được thực hiện để đầu tư nâng cấp, sữa chữa chợ. Nên UBND xã đã đưa
vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn Chương trình
MTQG xây dựng NTM để được cấp trên xem xét, bố trí vốn thực hiện.
5. Cử tri thôn Hải Thành kiến nghị quan tâm nghiên cứu xây dựng
nhà tang lễ tại các thôn.
- Về vấn đề này, UBND xã xin trả lời như sau: Hiện nay trong quy hoạch
sử dụng đất trên địa bàn xã, không có quy hoạch các khu đất để xây dựng nhà
tang lễ trên địa bàn xã.
Trên đây báo cáo giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp
thứ 2 khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân xã kính báo cáo giải
trình để các vị đại biểu, đại biểu HĐND xã và bà con cử tri biết../.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND Huyện;
- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- UBND, UBMTTQVN xã;
- Các vị Đại biểu HĐND xã khóa XI;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Lưu: VT.
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