
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:           /UBND-VP 
Vv trả lời, giải quyết ý kiến của cử tri, 

và ý kiến tại phiên thảo luận tổ tại kỳ 

họp thứ sáu HĐND huyện khóa X  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày      tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

   - Các cơ quan: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế- Hạ tầng, 

  Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn 

  hóa- Thông tin, Công an huyện, Văn phòng HĐND – 

  UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

   - Chi cục Thuế khu vực Thành phố- Mỹ Lộc; 

    - Công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành; 

    - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Mỹ Lộc; 

    - Điện lực thành phố Nam Định; 

    -  Công ty nước sạch VSMT nông thôn. 

Thực hiện Công văn số 237/HĐND-VP ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến tại phiên thảo luận kỳ họp 

thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện đề nghị Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện trả lời, giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 

thuộc lĩnh vực phụ trách. Báo cáo trả lời, tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến của 

cử tri, đại biểu HĐND huyện khóa X gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND 

– UBND huyện). Thời gian gửi báo cáo: lần 1 trước ngày 01/5/2023; lần 2 trước 

ngày 01/06/2023. 

I. NHỮNG KIẾN NGHỊ MỚI CỦA CỬ TRI, ĐẠI BIỂU HĐND 

HUYỆN  

1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – 

Kế hoạch tham mưu UBND huyện trả lời, giải quyết: 

- Cử tri xã Mỹ Tiến đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí cho HTX Nông nghiệp xã 

Mỹ Tiến xây dựng mô hình trình diễn lúa đặc sản ST25 nhân ra diện rộng. 

- Đại diện xã Mỹ Thịnh đề nghị huyện quan tâm, hỗ trợ các mô hình liên kết, 

sản xuất trong nông nghiệp theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. 

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

tham mưu cho UBND huyện trả lời, giải quyết: 

- Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND xã Mỹ Trung phối hợp cấp GCN QSDĐ cho các hộ dân tại 

khu vực Hàn Miếu, xã Mỹ Trung. 

- Cử tri xã Mỹ Tiến đề nghị khi thu hồi, chuyển nhượng đất để thực hiện 

các dự án cần phải thu hồi gọn thửa, tránh trường hợp chỉ thu hồi diện tích mặt 
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tiền, diện tích còn lại rất khó canh tác (như dự án dịch vụ thương mại Thịnh 

Vượng). 

3. Giao Hội đồng BTHT GPMB dự án khu công nghiệp Mỹ Thuận chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện trả lời, giải quyết: 

- Cử tri xã Mỹ Thịnh đề nghị sớm chi trả kinh phí vật tư, công di chuyển mồ 

mả từ KCN Mỹ Thuận về khu tập trung. Sớm đầu tư xây dựng khu nghĩa trang Mả 

Kênh, thôn Khả Lực. 

- Đại diện công ty TNHH MTV KT CTTL Mỹ Thành đề nghị huyện, đơn vị 

thi công san lấp dự án KCN Mỹ Thuận hoàn trả hệ thống công trình thủy lợi để 

phục vụ sản xuất. 

4. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng tham mưu và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện trả lời, 

giải quyết: 

- Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí để địa phương duy tu, 

sửa chữa cầu Phao kết nối xã Mỹ Hà với xã Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam. 

- Đại diện xã Mỹ Tiến đề nghị quan tâm hỗ trợ xã về vốn đầu tư vì ảnh 

hưởng của quy hoạch do tập đoàn FLC triển khai. 

- Cử tri xã Mỹ Thịnh đề nghị: Sớm đầu tư các công trình của xã đã có 

trong danh mục các công trình đầu tư công năm 2023 của huyện. 

5. Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

+ Chủ trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Phúc tham mưu cho UBND huyện 

trả lời, giải quyết: Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị giải quyết, trả lời đơn của hộ ông 

Nguyễn Bá Sáng- thôn Cấp Tiến 1. 

+ Chủ trì, phối hợp với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Mỹ Lộc 

xem xét, giải quyết: Cử tri thị trấn Mỹ Lộc đề nghị huyện, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai xem xét, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đúng quy 

định, có phiếu hẹn trả theo quy định vì trong thời gian qua, nhiều công dân khi 

đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện để liên hệ nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì cán bộ tiếp nhận 

không viết giấy hẹn, phiếu tiếp nhận hồ sơ; người dân đã liên hệ nhiều lần thì 

cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và không hướng dẫn, trả lời bằng văn bản (TH hộ 

ông Phượng- TDP An Lộc, thị trấn).  

6. Giao Công an huyện tham mưu cho UBND huyện trả lời, giải quyết: 

Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng xe chở 

quá tải, vật liệu chở bị văng ra đường tại tuyến đường du lịch từ Hữu Bị lên dốc 
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Lốc, đường dốc Lốc- cầu Bùi (đặc biệt tại khúc cua cầu Cấp Tiến 1) gây ô 

nhiễm môi trường. 

7. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan tham mưu cho UBND huyện trả lời, giải quyết: 

- Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị kè bổ sung tại các vị trí ao của dự án cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường Thắng – Hà. 

- Cử tri xã Mỹ Hưng đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư và sớm 

khởi công dự án nâng cấp tuyến đường Hưng Lộc. 

- Cử tri, dại diện xã Mỹ Thuận đề nghị xem xét hạ cốt nền đường của dự 

án nâng cấp, cải đường đê Ất Hợi đoạn qua khu vực xóm Lộc vì nền đường 

đang cao hơn so với đa số nền nhà các hộ dân gần 1m.  

8. Đề nghị công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành xem xét trả lời, giải 

quyết: 

- Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị kè bờ kênh vùng Nghĩa Lễ, hiện nay một số 

đoạn đã sạt lở ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại phục vụ sản xuất của hộ dân 

- Đại diện xã Mỹ Hà đề nghị trục vớt, khơi thông các đoạn kênh bị đổ tại 

các kênh KTB0, KTB 2-10. 

- Cử tri xã Mỹ Hưng đề nghị tổ chức sửa chữa các kênh cấp 2, nạo vét 

khơi thông kênh tiêu T5-9 qua địa bàn thôn 2, xã Mỹ Hưng. 

- Cử tri, đại diện xã Mỹ Thành đề nghị công ty TNHH MTV KTCTTL 

Mỹ Thành cùng với nhân dân thôn Cao Đài 1, xã Mỹ Thành kín hóa đoạn kênh, 

mương qua khu dân cư xóm 3, xã Mỹ Thành để tạo cảnh quan môi trường. 

8. Đề nghị Điện lực thành phố xem xét trả lời, giải quyết: 

- Cử tri xã Mỹ Trung đề nghị nâng cấp hệ thống điện tại thôn 11 để đảm bảo 

điện sinh hoạt cho các hộ dân. 

- Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng điện yếu tại 

thôn Liễu Văn. 

9. Đề nghị chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Mỹ Lộc xem xét, giải 

quyết: Cử tri, đại diện xã Mỹ Thành phản ánh: Ông Hoàng Đình Nõn - Cao Đài 

1, Mỹ Thành có làm thủ tục đính chính tên trên giấy chứng nhận QSDĐ và tách 

thửa cho con trai. Gia đình ông đã nộp hồ sơ từ tháng 2/2022 nhưng sau nhiều 

lần liên hệ chưa được giải quyết và được thông tin là giấy GCN QSDĐ của gia 

đình ông đã làm thủ tục bị hủy (nêu rõ lý do tại sao bị hủy). 

10. Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Thành phố- Mỹ Lộc xem xét, giải 

quyết: Cử tri xã Mỹ Thuận đề nghị rà soát, điều chỉnh lại sổ bộ Thuế vì thực tế 
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hiện nay đã có nhiều biến động do chuyển nhượng tặng cho; Thực hiện chính 

sách miễn, giảm thuế cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo theo danh sách 

UBND xã lập. 

11. Đề nghị công ty nước sạch VSMT nông thôn xem xét, giải quyết: Cử 

tri xã Mỹ Thuận đề nghị kiểm tra hệ thống ống dẫn, tăng cường giờ bơm nước 

sạch cho đơn vị xóm Thọ - là đơn vị cuối nguồn nước do đó nước bơm rất yếu, 

nhiều hộ không đủ nước sạch để sử dụng. 

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐÃ TRẢ LỜI HOẶC ĐANG TRONG QUÁ 

TRÌNH GIẢI QUYẾT NHƯNG CỬ TRI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ 

1. Giao Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Điện lực thành 

phố Nam Định và các đơn vị viễn thông tham mưu cho UBND huyện trả lời, 

giải quyết (thành lập Ban chỉ đạo căng chỉnh, bó gọn hệ thống dây điện, dây cáp 

tại tuyến đường, nếu cần thiết). 

Cử tri xã Mỹ Thịnh, Mỹ Phúc, thị trấn Mỹ Lộc và đại diện xã Mỹ Tân tiếp 

tục đề nghị UBND huyện chủ trì, phối hợp với Điện lực và các cơ quan liên 

quan giải quyết căng chỉnh, bó gọn hệ thống dây điện, dây cáp tại tuyến đường 

đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan. 

2. Đề nghị Điện lực Thành phố xem xét, trả lời, giải quyết. 

Cử tri xã Mỹ Tiến tiếp tục đề nghị di chuyển các cột điện hạ thế trên các 

trục đường tại thông Lang Xá, thôn La Đồng. Nâng cấp trạm biến áp thôn La 

Đồng, xã Mỹ Tiến vì điện hiện nay rất yếu 

3. Đề nghị công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành xem xét, trả lời, giải 

quyết.  

Cử tri xã Mỹ Thắng tiếp tục đề nghị kiên cố hóa, trục vớt các đoạn kênh 

bị đổ kênh KN2, KN6. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm các nội dung trên./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu     (để G/s) 

HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện (để B/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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