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Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 
   

I. Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM: 

1. Cử tri xã Xuân Phương, Thọ Nghiệp đề nghị huyện có cơ chế hỗ trợ việc 

khuyến khích tích tụ ruộng đất, biện pháp khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang. 

Trả lời: 

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã tồn tại tình trạng nhiều ruộng 

bỏ hoang không cấy. Nguyên nhân là do ruộng nằm ở vị trí xen kẹt trong khu dân 

cư, điều tiết nước khó khăn, chuột, sâu bệnh hại lúa phá hoại nhiều; một bộ phận 

người dân thường xuyên đi làm ăn xa hoặc làm ngành nghề phụ khác cho thu nhập 

cao hơn trồng lúa nên không hoặc ít quan tâm đến đồng ruộng. Để khắc phục tình 

trạng ruộng bỏ hoang, khuyến khích tích tụ ruộng đất, UBND huyện đã tập trung 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp cụ 

thể như sau: 

- Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, bảo vệ đất lúa theo quy định tại Nghị định 

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa để hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, 

công nghệ mới trong sản xuất lúa, hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng, duy 

tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 

cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp NTTS. 

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thuê, mượn đất cho các tổ chức, cá nhân 

tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

của tỉnh hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cho các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất 

để sản xuất lúa hàng hóa theo các quy định về cơ chế hỗ trợ của tỉnh. 

Kết quả đến nay: 

- Diện tích ruộng bỏ hoang trên địa bàn huyện đã giảm: Năm 2020, diện tích 

ruộng bỏ hoang vụ Xuân là 204 ha, vụ Mùa là 248 ha; năm 2021, diện tích ruộng 

bỏ hoang vụ Xuân là 150 ha, vụ Mùa là 175 ha; năm 2022, diện tích ruộng bỏ 

hoang vụ Xuân là 150 ha, diện tích ruộng bỏ hoang vụ Mùa là 163,8 ha. 

- Số tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất (quy mô sản xuất lúa từ 1 ha trở lên), 

diện tích ruộng đất được các tổ chức, cá nhân tích tụ tăng dần qua các năm: Năm 
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2020, toàn huyện có 88 tổ chức, cá nhân tích tụ 473 ha đất trồng lúa; năm 2021, 

toàn huyện có 112 tổ chức, cá nhân tích tụ 664 ha đất trồng lúa; năm 2022, tuy số 

lượng tổ chức, cá nhân tích tụ giảm (có 94 tổ chức, cá nhân) nhưng diện tích tích tụ 

lại tăng753 ha đất trồng lúa. 

2. Cử tri xã Xuân Thành đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục 

tình trạng đất 2 lúa xen kẹt trong khu vực dân cư có diện tích nhỏ, lẻ, không 

thuận lợi cho việc canh tác. 

Trả lời: 

Thời gian qua, trên địa bàn huyện có một số diện tích đất 2 lúa xen kẹt trong 

khu dân cư có diện tích nhỏ lẻ, không thuận lợi cho việc canh tác, nhiều lần cử tri 

và các địa phương đã có ý kiến phản ánh. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật 

và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thì hiện nay chưa có cơ sở để cho phép chuyển 

đổi đất lúa xen kẹt, diện tích nhỏ sang sử dụng vào mục đích khác; nếu tự ý thực 

hiện là vi phạm pháp luật. Do vậy, người sử dụng đất phải tiếp tục sử dụng đất vào 

mục đích trồng lúa. 

Để khắc phục tình trạng trên, các diện tích này có thể chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

và các kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm trên đất trồng lúa của 

UBND tỉnh Nam Định. Tuy nhiên vùng đất 2 lúa thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng phải có diện tích tối thiểu từ 2 ha trở lên và có khả năng mở rộng diện tích 

(theo Công văn số 805/SNN-TTBVTV ngày 10/4/2020 của Sở NN&PTNT tỉnh 

Nam Định về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giao đoạn 2017-

2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định 

hướng 2030 và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022). 

Trên địa bàn huyện, từ năm 2020 đến nay, các xã, thị trấn đã thực hiện kiểm 

tra, rà soát các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để đề xuất chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và trồng lúa kết 

hợp NTTS. Kết quả đến nay, các xã, thị trấn đã được phê duyệt cho chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng 175,8 ha đất trồng lúa, trong đó diện tích chuyển sang trồng cây hàng 

năm là 64,95 ha, trồng cây lâu năm là 44,89 ha, trồng lúa kết hợp NTTS là 65,97 

ha (năm 2022 xã Xuân Thành được chuyển đổi 11 ha đất trồng lúa kém hiệu quả 

sang trồng lúa kết hợp NTTS). Trong thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục kiểm 

tra, rà soát và đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định. 

3. Cử tri các xã Xuân Thành, Xuân Hồng, Xuân Thượng, Xuân Châu, 

Xuân Bắc, Xuân Thủy đề nghị huyện có giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục 

triệt để tình trạng “lúa cỏ”, “lúa ma” trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời, 

quan tâm hỗ trợ kinh phí xử lý lúa cỏ bằng phương pháp thủ công (từ hai đến 

ba vụ liên tiếp) để xử lý triệt để lúa cỏ do nếu chỉ áp dụng biện pháp hóa học thì 

hiệu quả không cao. 
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Trả lời: 

- Lúa cỏ (hay còn gọi là lúa ma...) là loại dịch hại có khả năng lây lan nhanh 

sinh trưởng và phát triển mạnh cạnh tranh trực tiếp về ánh sáng, dinh dưỡng với 

lúa trồng làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Trên địa bàn huyện, lúa cỏ 

bắt đầu xuất hiện từ năm 2016 tại xã Xuân Thượng và lây lan dần sang các địa 

phương khác, đến nay trên địa bàn huyện đã có 17/20 xã, thị trấn xuất hiện lúa cỏ, 

trong đó, diện tích nhiễm ở vụ Xuân 2022 là 200 ha, vụ Mùa là 121 ha. Các địa 

phương bị nhiễm nặng là Xuân Thượng, Xuân Châu, Xuân Hồng, Xuân Kiên. 

Trước thực trạng hiện nay lúa cỏ ngày càng lan rộng trong khi chưa có thuốc 

phòng trừ đặc hiệu, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan khối nông nghiệp phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn quy 

trình xử lý lúa cỏ; hướng dẫn, đôn đốc các hộ nông dân thực hiện việc xử lý lúa cỏ 

bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó biện pháp xử lý thủ công là chính; yêu 

cầu các chủ máy gặt vệ sinh sạch sẽ máy trước khi di chuyển xuống đồng thu 

hoạch lúa,… Đồng thời, giao Trung tâm DVNN huyện phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình tổng hợp xử lí lúa cỏ” với 

thời gian thực hiện 2 năm 3 vụ (từ Vụ Xuân 2021 đến Vụ Xuân 2022). Sau quá 

trình nghiên cứu, thí nghiệm thực tế trên đồng ruộng, đến cuối tháng 10/2022, 

Trung tâm DVNN huyện đã dự thảo “Quy trình tổng hợp trong xử lý lúa cỏ” và đã 

được hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thông qua và đang đợi hội đồng nghiệm thu 

của tỉnh đánh giá công nhận để đưa vào áp dụng đại trà. 

Trong thời gian tới, để hạn chế lúa cỏ phát sinh, gây hại, UBND huyện đã 

giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục hoàn thiện quy trình tổng hợp 

xử lý lúa cỏ trên địa bàn huyện, phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện xây dựng 

quy trình, tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa hàng vụ cho các hộ nông dân - 

nhất là quy trình xử lý lúa cỏ; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm 

tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng trừ lúa cỏ như thay đổi 

phương thức gieo cấy, nhỏ bỏ khử lẫn vào các thời điểm quan trọng như sau gieo 

cấy 7-20 ngày, khi lúa làm đòng - trỗ bông, khi lúa chín chắc xanh; sử dụng nguồn 

kinh phí hỗ trợ, bảo vệ đất trồng lúa để xây dựng mô hình hỗ trợ một số khâu trong 

quy trình kỹ thuật quản lý lúa cỏ ngay trong vụ Xuân 2023. 

4. Cử tri xã Xuân Thành phản ánh trên địa bàn xã Xuân Thành có nhiều 

hệ thống cống tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của một số xã 

thuộc huyện Xuân Trường và huyện Giao Thủy, khi mở cống làm ngập lụt 

đường giao thông, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân. Đề 

nghị huyện có giải pháp khắc phục tình trạng trên. 

Trả lời: 

Việc điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vụ sản xuất thường 

chia làm 2 thời kỳ: thời kỳ tưới tiêu nước phục vụ làm đất và thời kỳ tưới tiêu nước 

theo nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Trong đó, việc lấy nước lớn và 

kéo dài chỉ xảy ra trong thời gian làm đất còn thời kỳ cây lúa sinh trưởng phát triển 

chỉ thực hiện tưới tiêu xen kẽ theo nhu cầu của cây lúa. 
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Do cos đất giữa các địa phương trên địa bàn huyện không đồng đều, chênh 

lệch nhau lớn do vậy việc chỉ đạo điều tiết nước tại một số thời điểm phục vụ sản 

xuất trong cả huyện là khó khăn, có thể xảy ra ngập úng cục bộ ở những nơi thấp 

trũng, nhất là hiện nay, tình trạng lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi; việc giải 

tỏa lấn chiếm dòng chảy, vệ sinh môi trường kênh sông thuộc địa phận quản lý 

chưa được các địa phương quan tâm thực hiện nên cũng ảnh hưởng đến năng lực 

tưới tiêu nước. 

Trên địa bàn xã Xuân Thành có hệ thống công trình thủy lợi rất quan trọng 

trong việc tiếp nước cho các xã của hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy trong 

điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng, xâm nhập mặn sâu vào đất liền. Trong 

quá trình mở tưới sẽ có một số triều bị ngập đường khu vực xã Xuân Thành (khu 

vực Cống Cát Xuyên). Để khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt trên cần nguồn 

kinh phí lớn để nâng cao trình bờ kênh cấp 1 phần phía cửa cống, tuy nhiên kinh 

phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy nhận 

được chỉ đủ để sửa chữa và nạo vét các công trình cấp 2 liên xã, nội xã,… do đó 

việc nâng cao trình bờ kênh phải chờ dự án đầu tư của nhà nước. Để khắc phục 

tình trạng trên, về lâu dài UBND huyện sẽ đề xuất dự án nâng cao trình bờ kênh 

lên cấp có thẩm quyền để thực hiện, trước mắt sẽ thường xuyên chỉ đạo Công ty 

TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy bám sát tình hình điều tiết nước hợp 

lý phục vụ sản xuất giảm thiểu tối đa ngập đường giao thông.  

5. Cử tri xã Xuân Bắc, Xuân Thượng đề nghị tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV, giống 

lúa); thực hiện điều tiết nước hợp lý, nhất là trong thời gian đầu vụ sản xuất khi 

mới gieo cấy xong nhằm hạn chế lúa sạ bị chết rét và tăng hiệu quả của thuốc 

trừ cỏ. 

Trả lời: 

- Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông 

nghiệp (phân bón, thuốc BVTV, giống lúa) 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 101 cơ sở buôn bán phân bón, thuốc BVTV, 

giống lúa (trong đó xã Xuân Thượng có 03 cơ sở, xã Xuân Bắc có 05 cơ sở), 100% 

số cơ sở được Chi cục Trồng trọt & BVTV cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán theo quy định. Hàng năm, UBND huyện đều chỉ đạo, đôn đốc đoàn liên ngành 

của huyện tổ chức các đợt kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp 

(phân bón, thuốc BVTV, giống lúa) trên địa bàn huyện - trong đó tập trung vào các 

thời kỳ quan trọng như thời kỳ gieo cấy, các đợt chăm bón và phòng, trừ sâu bệnh, 

đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở 

kinh doanh vật tư nông nghiệp buôn bán các loại vật tư nông nghiệp theo đúng 

quan điểm chỉ đạo của huyện, xã. 

Kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành của huyện trong những năm qua cụ thể 

như sau: 

+ Năm 2020: Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên chỉ thực hiện kiểm tra 

01 cơ sở và xử phạt hành chính 1.000.000 đồng với lỗi vi phạm về niêm yết giá. 
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+ Năm 2021: Đã thực hiện kiểm tra 15 cơ sở, đã phát hiện và xử phạt hành 

chính 5 cơ sở với tổng số tiền 4.250.000 đồng với lỗi vi phạm về niêm yết giá. 

+ Năm 2022: Đã thực hiện kiểm tra 09 cơ sở, phát hiện và xử phạt hành 

chính 5 cơ sở với tổng số tiền 3.750.000 đồng với lỗi vi phạm về niêm yết giá, 01 

cơ sở với số tiền 25.000.000 đồng do không đăng ký địa điểm kinh doanh. 

- Về điều tiết nước: Do cos đất giữa các địa phương trên địa bàn huyện và 

ngay cả các diện tích sản xuất ở xóm (đội) trong cùng một địa phương không đồng 

đều, do vậy việc chỉ đạo điều tiết nước tại một số thời điểm đảm bảo không thừa 

hoặc thiếu nước phục vụ sản xuất trong cả huyện là khó khăn, UBND huyện đã chỉ 

đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy, các địa phương điều hành tổ dịch 

vụ, tổ thủy nông, HTX SXKD DVNN thực hiện tưới tiêu nước theo tình hình chung 

thực tế của cả huyện. Đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn căn cứ lịch điều tiết nước 

của huyện, lịch xuống giống gieo cấy của địa phương và cos đất của từng cánh đồng 

để chỉ đạo đắp giữ nước hoặc tiêu nước cho phù hợp, nhất là trong sản xuất vụ Xuân 

khi gieo sạ là hình thức gieo cấy chủ yếu (tỷ lệ gieo sạ đạt khoảng 90% tổng diện 

tích gieo cấy) nên việc các địa phương, hộ sản xuất chủ động đắp giữ nước ở những 

vùng có cos đất cao khi tiêu nước phục vụ sản xuất trên toàn địa bàn huyện là rất cần 

thiết, nhất là tại các địa bàn có cos đất cao (Xuân Bắc, Xuân Thượng,…) cùng lưu 

vực tiêu với các xã có cos đất thấp (Xuân Thủy, Thọ Nghiệp…). 

II. Lĩnh vực dịch vụ, giao thông, xây dựng: 

1. Cử tri thị trấn Xuân Trường đề nghị nạo vét tuyến cống hộp đường 

32m đoạn thuộc khu vực Tổ 6, Tổ 7. 

Trả lời: 

UBND huyện đã giao ban QLDA huyện phối hợp với cán bộ thị trấn Xuân 

Trường mời đ/c Long - Bí thư chi bộ 6 và một số người dân sống gần tuyến kênh 

mương ven đường 32 cùng kiểm tra thực tế. Theo báo cáo cho thấy trên đoạn kênh 

mương nói trên không có cốt pha hay vật cản tương tự và không bị tắc nghẽn dòng 

chảy như cử tri đã ý kiến. Việc gây chậm thoát nước trong khu dân cư là do hệ 

thống thoát nước khu vực ra các kênh. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai dự 

án “Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đô thị từ nút giao QL21 (cầu Lạc Quần) đến 

trung tâm huyện Xuân Trường”. Tuy nhiên, đoạn tuyến mương này do không có 

hiện tượng tắc nghẽn nên dự án chỉ triển khai thay thế một số tấm đan bị hỏng tại 

các hố ga và đổ bê tông mặt hè tại các vị trí hè đường bị hư hỏng, đoạn không có 

nhà dân để cỏ mọc hoang. 

2. Qua giám sát, cử tri thị trấn Xuân Trường nhận thấy trong quá trình tu 

sửa hệ thống vỉa hè đường 32m (từ khu Trà Thượng lên trung tâm huyện) có 

một số tấm đan hư hỏng mà không được thay mới; đề nghị các cơ quan chức 

năng tăng cường giám sát việc thi công đảm bảo hiệu quả. 

Trả lời: 

Hiện nay, UBND huyện đang triển khai dự án “Cải tạo, sửa chữa tuyến 

đường đô thị từ nút giao QL21 (cầu Lạc Quần) đến trung tâm huyện Xuân 
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Trường”. Theo thiết kế của dự án, các tấm đan của các hố ga, rãnh bị hư hỏng như 

ý kiến của cử tri nêu trên sẽ được thay thế. Hiện đơn vị thi công đang tập trung 

triển khai thi công, UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của đơn vị thi công nhằm thực 

hiện đúng theo đồ án đã thiết kế, đảm bảo hiệu quả của công trình. 

3. Cử tri xã Xuân Thượng, Xuân Thủy đề nghị di dời các cột điện nằm 

trên đường giao thông liên xóm của xã; di dời trạm biến áp nằm trong khuôn 

viên nhà văn hóa xóm 9 xã Xuân Thượng để đảm bảo an toàn cho người dân.  

Trả lời: 

Đối với các cột điện nằm trên đường giao thông liên xóm: trước đây, các cột 

điện nằm ở lề đường, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông nhưng do mở 

đường phục vụ NTM nên các cột điện mới nằm ở trên đường như hiện nay. Tiếp 

thu ý kiến của cử tri, Điện lực huyện đã báo cáo Công ty Điện lực Nam Định để có 

phương án xử lý để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.  

Trạm biến áp Xuân Thượng 7 hiện đang nằm trong khuôn viên nhà văn hóa 

xóm 9 xã Xuân Thượng. Việc di chuyển trạm biến áp Xuân Thượng 7 cần nguồn 

kinh phí lớn, trong khi đó nguồn vốn của ngành điện để thực hiện đầu tư sửa chữa 

lưới điện hàng năm rất khó khăn. Điện lực huyện đã báo cáo Công ty Điện lực 

Nam Định để xem xét đưa vào phương án di chuyển khi có nguồn vốn thực hiện. 

4. Cử tri xã Xuân Vinh phản ánh trên tuyến đường trục xã từ xóm 10 

sang xóm 11 xã Xuân Vinh, các tuyến đường dây viễn thông giăng mắc chằng 

chịt trên cột điện, không được bó gọn, nhiều tuyến đường dây đã không còn sử 

dụng nhưng vẫn chưa được tháo bỏ; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, khắc 

phục đảm bảo an toàn và mỹ quan. 

Trả lời: 

Hiện nay, trên địa bàn huyện còn tồn tại nhiều hệ thống dây, cáp viễn thông, 

truyền hình dư thừa, không sử dụng mà chưa được xử lý, thanh thải, chỉnh trang, 

gom bó, đưa vào vòng khuyên cáp làm ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao 

thông, an toàn hệ thống lưới điện và hệ thống đường truyền tín hiệu viễn thông. 

Trước tình hình trên ngày 06/10/2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị do 

đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì để chỉ đạo Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, các đơn vị: điện lực, viễn thông, truyền hình báo cáo thực trạng và đề xuất 

các giải pháp khắc phục. Ngày 25/10/2022, UBND huyện đã ban hành văn bản số 

611/UBND-KT&HT yêu cầu ngành điện và các đơn vị kinh doanh viễn thông, 

truyền hình trên địa bàn tổ chức kiểm đếm hiện trạng, phân loại dây cáp của từng 

đơn vị và xây dựng kế hoạch tổ chức thanh thải đổi với hệ thống dây, cáp dư thừa, 

không sử dụng,… trong đó, tập trung giải tỏa ngay tại khu vực trung tâm huyện, 

trung tâm các xã, thị trấn và các khu vực công cộng đông dân cư. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, thời gian qua, Trung tâm viễn thông 

Xuân Trường đã thực hiện thanh thải, thu hồi trên 100km cáp đồng, trên 50km dây 

thuê bao các loại; phối hợp với điện lực huyện chỉnh trang bó gọn dây cáp tại khu 
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vực trung tâm huyện, xã Xuân Phương, Xuân Đài, khu xóm 1 xã Xuân Vinh. Đối 

với khu vực tuyến đường trục xã từ xóm 10 sang xóm 11 xã Xuân Vinh, Trung tâm 

viễn thông huyện sẽ triển khai chỉnh trang, thanh thải trong tháng 12/2022, dự kiến 

đến 20/12/2022 sẽ hoàn thành. 

Thời gian tới, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thanh thải đối với hệ thống 

dây, cáp dư thừa, không sử dụng, hoàn thành trong quý I/2023. 

III. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: 

1. Cử tri thị trấn Xuân Trường đề nghị khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại khu đô thị mới Thị trấn Xuân Trường do chất thải và nước thải của 

các quán ăn thải ra. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, trường học 

đóng tại khu vực trung tâm thị trấn Xuân Trường hỗ trợ kinh phí cho việc thu 

gom và xử lý rác thải của thị trấn. 

Trả lời: 

- Ý kiến đề nghị của cử tri thị trấn về nước thải khu đô thị thị trấn Xuân 

Trường là có cơ sở. UBND thị trấn đã thành lập đoàn kiểm tra thực trạng nước thải 

sinh hoạt đổ ra trực tiếp sông Tây làng Hội Khê, nước có màu đen và bốc mùi hôi 

thối. Qua khảo sát cho thấy có 90 hộ dân đã xây dựng nhà ở và có khoảng 30 hộ 

kinh doanh ăn uống, cà phê…. Từ thực trạng nêu trên, trong thời gian tới, UBND 

huyện giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Xuân Trường 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung trước khi đổ ra kênh sông. 

- Đối với ý kiến đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng tại khu 

vực trung tâm thị trấn Xuân Trường hỗ trợ kinh phí cho việc thu gom và xử lý rác 

thải của thị trấn: Từ năm 2022, thị trấn Xuân Trường được cấp kinh phí sự nghiệp 

thị chính để phục vụ việc chỉnh trang đô thị, duy tu sửa chữa cải tạo vỉa hè, đường 

phố,… UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Xuân Trường dành một phần kinh 

phí phục vụ việc thu gom, xử lý rác thải khu trung tâm huyện và các tuyến đường 

trục của thị trấn.  

2. Cử tri xã Xuân Phương phản ánh hiện nay một số khu xử lý rác thải 

của các xã, thị trấn đã quá tải, gần khu dân cư ảnh hưởng lớn đến môi trường 

xung quanh và sức khỏe nhân dân. Đề nghị huyện quy hoạch xây dựng khu xử 

lý rác thải tập trung. 

Trả lời: 

Xã Xuân Phương đã xây dựng khu chôn lấp bãi xử lý rác thải sinh hoạt tập 

trung từ năm 2008, khu vực bãi xử lý rác thải tập trung của xã cách khu vực dân cư 

trên 500m. Đến năm 2021, ao chôn lấp số 01 đã đầy, UBND xã đã tiến hành san 

gạt, lu lèn, phủ đất cát và trồng cây xanh. Đã tiến hành múc ao số 02 để đưa vào 

khai thác sử dụng. UBND xã đã thường xuyên vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng, 

rắc vôi bột, trồng nhiều cây xanh xung quanh khu vực bãi chôn lấp để hạn chế mức 

thấp nhất tác động môi trường khu dân cư. 
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- Về đề nghị huyện quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung: khu xử 

lý chất thải rắn vùng huyện Xuân Trường dự kiến quy hoạch nằm tại phía Nam xã 

Xuân Ninh (giáp huyện Hải Hậu) với quy mô diện tích 6 ha. Tuy nhiên để dự án đi 

vào hoạt động còn liên quan đến các quy hoạch, hồ sơ, thủ tục, nguồn vốn… Do 

đó, trước mắt UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục vận hành bãi xử lý rác 

thải tập trung của địa phương để thu gom, xử lý. 

UBND huyện yêu cầu xã Xuân Phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả công tác phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn toàn xã góp phần nâng cao 

nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu tổng lượng rác 

thải trong cộng đồng thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử 

lý, giảm tải áp lực cho bãi xử lý rác. 

3. Cử tri xã Xuân Thủy đề nghị huyện có giải pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường tại khu vực xóm 2 do nhiều hộ chăn nuôi trong khu dân cư, 

nhất là chăn nuôi trâu bò, ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân. 

Trả lời: 

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Xuân Thủy 

xác minh làm rõ. Theo báo cáo của UBND xã Xuân Thủy, hiện nay tại xóm 2 chỉ 

có 01 hộ chăn nuôi bò với số lượng là 13 con, hộ chăn nuôi này có bioga thu gom 

xử lý chất thải, tuy nhiên bể bioga nhỏ, số lượng chăn nuôi lớn nên lượng chất thải 

phát sinh hàng không được thu gom, xử ý triệt để. UBND xã Xuân Thủy đã làm 

việc với hộ dân yêu cầu hộ giảm số lượng đầu vật nuôi, hàng ngày thu dọn vệ sinh 

chuồng trại sạch sẽ, ký cam kết xử lý triệt để về môi trường không để phát sinh 

mùi hôi, thối. 

UBND huyện giao phòng TNMT đôn đốc, hướng dẫn xã Xuân Thủy thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện, trường hợp hộ dân tiếp tục chăn nuôi số 

lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường phải xử lý theo quy định. 

4. Cử tri xã Xuân Phú đề nghị huyện chỉ đạo khắc phục tình trạng các bãi 

vật liệu xây dựng đang sản xuất kinh doanh tại khu vực bãi sông Hồng, đoạn từ 

dốc Láng xã Xuân Tân đến cống Ngô Đồng gây bụi, vương vãi ra mặt đê gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khu vực xung quanh. 

Trả lời: 

Ý kiến cử tri đề nghị là chính đáng. UBND xã Xuân Phú được UBND huyện 

giao án phận đê Hữu sông Hồng, đoạn từ dốc xã Xuân Tân đến giáp huyện Giao 

Thủy có chiều dài 946m. Trên đoạn đê này xã Xuân Phú quản lý đê từ mép đê 

ngoài sông vào trong, toàn bộ đất bãi từ mép đê ra sông là xã Xuân Tân quản lý. 

Ngoài bãi có một số công ty kinh doanh vật liệu xây dựng như: Công ty Công Tới; 

Công ty Trường Xuân, Công ty Hồng Anh. Hằng ngày, các công ty này vận 

chuyển vật liệu, để vật liệu vương vãi trên đường ảnh hưởng đến giao thông, cát 

bụi bay làm ảnh hưởng đến môi trường. 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Xuân Tân làm việc với các Công ty nêu 

trên để có biện pháp khắc phục. UBND xã Xuân Tân đã làm việc, yêu cầu các 
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Công ty thực hiện các biện pháp phun sương, bạt che chắn, lưới quây để hạn chế 

việc rơi vãi và cát bay ảnh hưởng đến khu dân cư. UBND huyện giao UBND xã 

Xuân Tân trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc, giám sát việc thực hiện của các 

Công ty, nếu các Công ty vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng nêu trên, UBND xã 

Xuân Tân có trách nhiệm xử lý theo quy định. 

IV. Lĩnh vực Công an 

1. Cử tri xã Xuân Thành đề nghị có biện pháp xử lý các xe trọng tải lớn 

chạy qua đê Sông Hồng (đoạn từ dốc đường 50 đi Cống Ngô Đồng) để đảm bảo 

an toàn đê. 

- Cử tri xã Xuân Phú đề nghị huyện chỉ đạo khắc phục tình trạng các xe 

chở vật liệu xây dựng làm vương vãi ra đường, ảnh hưởng đến an toàn giao 

thông đoạn đường đê từ dốc Láng xã Xuân Tân đến ngã ba dốc Ngô Đồng (tiếp 

giáp huyện Giao Thủy). 

Trả lời: 

Tuyến đường đê sông Hồng đoạn qua các xã Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân 

Tân có 07 bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, lưu lượng các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng hoạt động trên tuyến đường đê khá cao nhất là vào thời 

điểm cuối năm; việc chấp hành các quy định về vận tải hàng hóa và tải trọng 

phương tiện của một bộ phận chủ phương tiện và lái xe còn hạn chế dẫn đến tình 

trạng chở vật liệu xây dựng quá trọng tải cho phép, chở vật liệu rời không che phủ 

bạt làm vật liệu rơi xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông trên đường đê. 

Hiện nay, tuyến đường đê sông Hồng đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, 

mặt đường đê được rải nhựa bằng phẳng thuận tiện cho việc lưu thông của các 

phương tiện. Tại đầu các điểm giao cắt của đường đê với đường xã đã cắm biển 

báo cấm các loại phương tiện có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông 

trên 12 tấn và có hệ thống barie hạn chế chiều cao phương tiện. Tuy nhiên, thời 

gian gần đây tại một số điểm giao cắt hệ thống barie và biển báo cấm tải trọng đã 

bị hư hỏng, bị mất dẫn đến tình trạng vi phạm tải trọng, chở hàng vượt chiều cao, 

không che phủ bạt trên tuyến đường đê có dấu hiệu tăng. 

UBND huyện đã giao Công an huyện đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm. Kết quả trong thời gian từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

30/11/2022, đã phát hiện, xử lý 65 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, “cơi nới” 

thùng xe, phạt tiền 129,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 12 trường hợp, hạ tải 55 

trường hợp; trong đó trên các tuyến đường đê đã xử lý 25 trường hợp vi phạm. 

Thời gian tới, UBND huyện giao Công an huyện: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

kiến thức pháp luật về TTATGT trên Hệ thống phát thanh huyện và truyền thanh 

các xã, thị trấn. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định về tải trọng phương 

tiện, khổ giới hạn đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa để chủ doanh 

nghiệp, chủ xe và lái xe nắm được và chấp hành. 
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- Phối hợp với UBND các xã Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Tân tổ chức ký 

cam kết đối với các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe vận tải dọc tuyến 

đê sông Hồng, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện, 

tải trọng tối đa cho phép của cầu, đường; các quy định về vận tải hàng hóa; che 

phủ bạt khi vận chuyển vật liệu rời dễ rơi vãi. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và hạ tầng huyện tiến hành khảo sát, sửa chữa, 

lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hạn chế trọng tải, barie hạn chế chiều cao tại các 

nút giao cắt của đường đê với mạng lưới giao thông tại các xã. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, thông tin các phương tiện thường 

xuyên có dấu hiệu vi phạm quy định về tải trọng, không che phủ bạt; tiến hành 

theo dõi, ghi hình các trường hợp vận chuyển hàng hóa quá khổ, chở vật liệu rời 

không che phủ bạt để rơi vãi và tiến hành xử lý theo quy định. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động trên 

các tuyến đường đê, sử dụng cân tải trọng lưu động kiểm tra trọng tải các phương 

tiện hoạt động trên các tuyến đê, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá tải 

trọng cho phép, các phương tiện có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao 

thông vượt quá tải trọng cho phép của đường đê, chở vật liệu để rơi vãi trên đường. 

Khi phát hiện các trường hợp xe quá khổ, quá tải, “cơi nới” thùng xe, đề 

nghị nhân dân báo ngay cho chính quyền địa phương và lực lượng Công an để kịp 

thời xử lý các vi phạm. 

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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