
UY BAN MTTQ VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THJ XA NGHI SN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 
So: 2Ø/TB-MTTQ 

Nghi San, ngày 16 tháng 12 nám 2020 

THÔNG BAO 
Cong tác Mt trn tham gia xây dijng chInh quyn và 

tng hçrp kin, kin ngh cüa cfr tn và Nhân dan 
(tçii kj) hQp th 17, HDND ThjxàkhóaX[X) 

Can cü Lut Ti chüc chInh quyn dja phuang, can cü L4t M.t tran  T quc 
Vit Nam, d chun bj cho k' h9p thu 17, HDND thj xã khóa XIX, Ban Thu&ng 
trirc Uy ban Mt trn T qu& thj xa phi hqp vci Thu&ng trirc HDND thj xã tng 
hçTp 54 nhóm kiên kiên nghj cUa cr tn và Nhân dan trong thj xä thông qua 10 cuoc 
tip xüc cir tn cüa d?i  biu HDND thj xã. Ban Thu&ng trirc Uy ban Mt trn TE 
quc th xä báo cáo tnrOc k' hçpthir 17, HDND thj xa khóa XIX nhu sau: 

I. MÔT SO KET QUA CONG TAC MIT TRN THAM GIA xA 
DUNG CHINH QUYEN 

Mt trn T qu& thj xä, các xã, phu&ng tip tiic di mi cong tác tuyên 
truyn, ph bin giáo dijc pháp lut và các van bàn lust. Duy trI thc hiên hucmg 
uâc, quy ithc i 239 khu dan cii trên toàn thj xã. Näm 2020, M.t tr.n T quc thi xã 
và các xâ, phirng tip nhn 261 dan khiu ni, té cáo, trong do, dan dü diu kin 
xr l là 216 dan, dA chuyn dn các ca quan, dan vj xem xét xir l, giãi quy& va 
trá Ru cho cOng dan. 

Hot dng giám sat cüa MTTQ các cp duqc thirc hin dam bào theo k hoach 
ra, tp trung là giám sat cOng tác clii trà cho cho các di tiiçng theo Nghj quyt 42-

NQ1CP cüa ChInh phü; các Ban thanh tra nhân dn giám sat 52 vi vic, kin nghj giâi 
quy& 41 vi vic; Ban Giám sat d.0 tir cüa cong dng dà t chüc giám sat duqc 15 cOng 
trInh, dir an; qua giám sat dã kin nghj vci chInh quyn các cong trInh có nhftng tác 
dng lam ãnh hur&ng dn quyn, lcii Ich hçrp pháp và chInh dáng cUa cüa Nhân dan và 
cong dng dan cii. Bong thoi, MflQ các cp dã tO chüc 22 hi nghj gop và phãn 
bin xâ hi di vth k ho.ch phát trin kinh t - xã hi và dir thào Báo cáo chiInh trj Di 
hi Bang b các c.p nhim k' 2020 - 2025. 

- Ban thu&ng tnrc Uy ban MTTQ Vit Nam Thj xã Nghi San chü dng phéi 
hqp vâi HDND thj xâ t chuc các cuc tip xi.'jc cü tn cUa di biu HDND các c.p 
tnithc các k' h9p theo quy djnh cüa Lust, chü trçng nâng cao cht hucung các cuc 
tip xüc cü tn. Nam 2020, MTTQ thj xã và HDND thj xã phOi hcup th chüc 24 cuc 
tip xüc cü tn, trong do, Ban Thuông trirc MTTQ thj xä chü trI to chüc 01 cuc tip 
xüc cü tn di vâi d.i biu Quc hôi thuôc doàn dti biu Quc hi tinh Thanh Hóa; 
03 cuc tip xüc clr tn cüa di biu HDND tinh; phi hçp, huàng dn MTTQ các xa, 
phi.thng t chirc hi nghj tip xüc ci'r tn cüa D?i  biu 1-IDNI) Thj xâ ti 10 dan vj bu 
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cü, qua do thng hqp nhUng kin kin nghj cUa ci'r tn và nhân dan phãn ánh voi 
chInh quyn các cap, dng thñ giám sat và theo dOi, don dc vic giài quy&t, trã 1?si 
các kin cüa cà tn dã kin nghj. 

H. NilfiNG TAM TIJ' VA NGUYEN VQNG CUA CI TRI VA NIIAN 
DAN TH xA NGHI S(YN 

Ci:r tn và nhân dan tin tung, dánh giá cao sir lath do, chi do, diu hành 
quy& 1it, sang to cüa Thj üy, HDND, UBND thj xä, sr vào cuôc manh me, dng 
b cüa ca h thng chInh tn, các doanh nghip và Nhân dan thj xã thirc hin quyt 
1it, dng bO các giãi pháp c.p bach nhm tháo g khó khän, vuó'ng m.c cho ngi.thi 
dan, doanh nghip, duy trI n djnh hot dng san xu.t, kinh doanh. Mc dü bj ãnh 
hiiO'ng bii djch Covid — 19, näng nóng kéo dài, htn han trên din rng, song kinh t 
thj xã chüng ta duy trI ducc tc d tang trix&ng cao. Tc d tang giá tn san xut trén 
dja bàn dat  18,6%, vixçit k hoach d ra; trong 27 chi tiêu chü yu, có 25 chi tiêu dat 
và vuçYt k hoach; cong tác phông, chng dai  djch Covid - 19 duçic tp trung lânh 
dao, chi  dao  kjp thOi, quyt lit; có them 2 xã dat  chun nông thôn mói, bInh quan 
toàn thj xä dt 16/19 tiêu chI, tang i tiêu chit xã so vii cüng ks'; chInh sách an sinh 
xã hi duçic dam bão, an ninh chinh trj, trQ.t t1r an toàn xã hi duic giü vUng. Dc 
bit, ci'r tn và nhân dan vui mrng, phn kh&i tnithc sir kin huyn Trnh Gia dã duo'c 
Uy ban Thu&ng v11 Quôc hi ban hành Nghj quyêt s 933, ngày 22/4/2020 v viêc 
thành 1p dij xä Nghi Scm và các phrimg thuc thj xâ Nghi San, có hiu hrc tr ngày 
01/6/2020, m& ra thOri k' mri cho thj xâ trong qua trInh xây dirng và phát trin. Dai 
hi Dâng b thj xã Nghi San lan thu XXVI, thim k' 2020-2025 dã thành cOng tht 
dçp, ti.o không khI phn khri trong Dàng b và nhân dan thj xa. 

Cir tn và nhãn dan trong thj xâ dánh giá cao di viii các lirc luçrng tham gia 
phông, chng djch Covid — 19, dc bit, vói tnuyn thng doãn kt, than van, thiu 
nghia ci:r cao dçp lan tOa tnong các tng lap nhân dan, các doanh nghiêp tich cuc üng 
h phông, chông djch Covid — 19, üng h nhân dan các tinh min Trung bj ânh hu&ng 
bâi mua lU. Tai  din dan nay, Ban Thuang trirc Uy ban MTTQ Vit Nam thi xä Nghi 
San tnãn tnQng cam an thCng tam lông háo tam cüa nhân dan và Hi doanh nghip thj 
xa dA dng tam, hip l%rc, doàn kt mt lông, tIch circ üng h phông, chng djch 
Covid — 19 và üng h Nhân dan các tinh min Trung sàmn djnh cuc sng. 

Ben cgnh do, van cOn nhilng vá'n d Nhán dan trong thj xd bàn khoán, lo thng  
dO là: 

TInh hInh djch beth Covid -19 mc dü duçic kiêm soát, song trén th giOi vn 
din bin phirc tap, trong nuac, nguy cci bUng phát djch bnh tnâ lai  rt lan, gay lo 
lAng trong than dan; tác dng cüa djch bnh Covid — 19 dn hot dng san xut, 
kinh doanh cüa các doath nghip rAt nng n; tInh trng mAt vic lam, giám thu 
nhp cUa ngiiai lao dng tang mt s cOng ty, doanh nghip. Chuyn djch co cAu 
cay tnng 4t nuOi tuy có chuyn bin thung chiia dat  yêu cAu d ra; cOng tác quân 
l quy hoach, quàn 1 trt tir xây dmg cO nai chua chat chë, vic cAp giAy chi'rng 
nhn quyn si'r ding dAt cho nhân dan con chrn; v sinh môi tnrO'ng chm diiçic cãi 
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thin; an ninh nông thôn, an ninh ton giáo tim .n yu t gay m.t n djnh; cong tác 
cài cách hành chInh tuy có chuyn bin tin b nhttng chira dáp üng dirçic yeu 
c.0 lam ành hirông tr1rc tip dn san xut, kinh doanh, dyi sng, tu tuàng cUa 
Nhân dan trong thj xâ. 

ifi. TONG H(5P ' MEN, MEN NGH! CUA cU Tifi VA NIIAN DAN 
GUI DEN KY HQP THU 17, HDND Till xA (KHOA XIX) 

1. V ITnh virc giao thông thüy lçri 
Ci:r tn các xã, phu&ng: Mai Lam, Tan Tru&ng, Hãi Thung, Hãi BInh, Tthc 

Lam, Phü Lam dê nghj nâng cp h thng muong tiêu thoát nuOc chng g.p üng, 
ách tc dông chãy duông Dông Tây 2, tuyn du?ing s 7 Cu, phIa Tây quc l 1A, 
tuyn du?ing quc l 1A cü; dithng Dông Tây 4 phài có du?ing vu&, dung ngang 
và các cng thoát nuóc qua dithng d thi4n tin cho nhân dan di li cUng nhu dam 
bâo vic tiêu rnthc trong khu dan c.r. Tuyn dithng ngà ba ông Hang di dc BU Dá 
mi di vào hot dng dixçic 2 tháng dã hii hông, xung cap. 

2. V linh virc quän I quy hoch, du tir xây diyng co ban 
C tn các xä, phuing: Truông Lam, Tan Truàng, Ninh Hãi, Ng9c LTnh, Các 

Son, Thanh Son, Hài Ninh, Nguyen BInh d nghj sm có quy hoch chi tit d thuân 
tin cho cong tác quàn l dt dai, quàn l' tr.t tir xây dirng, xây dirng trçi s& cOng an 
phir.ing; quan tam du tu Co sâ 4t cht trtrmg h9c d dU diu kin cong nhn 
tnrimg dt chun quc gia; có phircing an h trçl xây mói nhà van hóa thôn di vâi 
các dcm vj sau sap nhp; tang cu&ng cOng tác kim tra chat lucing các cong trInh 
phüc lçii do Nhà nithc h trçr du tu xay dirng; nto vet lung lich, âu neo du tàu 
thuyn; dy nhanh tin d thi cOng các dir an trên dja bàn; cuong quyt xi:r l cac dçr 
an treo, dir an thi cOng không dam bào tin d. 

3. Cong tác giãi phóng mt bng 
Cir tn các xã, phir'ing: Hãi Hè, Hãi BInh, Tüng Lam, Phui Son, Nguyen Binh 

d nghj dy nhanh tin d kim kê bèñ thu&ng chi trã tin dn bü cho nhân dan lông 
h Yen M5'; h trcc tin không san xut dirge do ành hu&ng b&i dtr an càng Long 
Son, câng thép Nghi Son; h trçi don sng cho nhân dan lam muéi bj ành hu&ng hang 
näm; thu hi toàn bO din tIch thuc d an du tu khai thác h. thng khu cOng nghip 
s 3; kim kê dn bi din tjch khe, sui cüa các h dan theo hin trng hoc h trg 
khác tuong duong vói l°ai  dt dang s~ dung dr an duäng b cao tc Bc- Nam. 

4. Linh c Tài nguyên& Môi trtr&ng 
Cir tn các xã, phuonng: Tru&ng Lam, Hãi H, Hãi BInh, Tinh Hài, Ninh Hãi, 

Tan Dan, Phü Lam, Hài Yk kin nghj tang cuonng cOng tác kim tra các cOng ty 

khai thác v.t lieu  xây dirng trên dja bàn; vic lam lai  giy chüng nhn quyn sir 
diing dt gp r&t nhi&u khó khän; giàm bot thu tic hành chInh không cn thi& d 

sam cp giy chüng nhan quyn sü dicing dt cho các h gia dlnh dã np dü tin ti 
khu tái djnh Cu; dt ban trái thm quyn nhimg china dirge huang dn, xem xét cp 
giy chcrng nhn quyn sir ding d.t cho nhân dan; cong tác di din dn thua ton 
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näm 2016 dn nay van chua duçic cap giây chüng nhn quyn sà diing dat; kim tra 
môi trueing d9c tuyn dê bin tr giáp phuông Hâi BInh dn thôn Bc Yn; tInh trang 
vtrt rae thai khu v1rc dtthng 512 gay ô nhim môi tnr&ng. 

5. V linh virc Din lire 
Cu tn các xa, phuimg: Trutrng Lam, Tinh Hài, Ninh Hái, Tan Dan, Tüng 

Lam, Hãi An dê nghj tiêp tijc d.0 lii xây dimg h thng chiu sang tuyn quc 1 
IA, nng cp h thng din thp sang; nâng cp, tu süa trrn bin áp, 1p them tram 
bin áp dam bào din sinh hoat cho nhân dan. 

6. V van hóa - xã hi 
C tn các xã, phuông: Hài BInh, Hãi Thanh, Ninh Hãi, Hâi An, Hãi LTnh d 

nghj có chInh sách h trçl vay vn, khoanh nçi, giàn nq cho nhtng h lam ngh khai 
thác hãi san, co chInh sách h trg tao  cong an vic lam cho lao dng ngoài 40 tui bi 
ãnh hix&ng cUa các dr an phâi tái djnh Cu; sthn chi trã ch d phçi cp cho can bô 
không chuyên trách cp xâ, thôn theo NgIIj quyt 232. 

7. Linh vrc an ninh trât tir 
C tn và nhân dan dánh giá cao chü trucing dua cong an chInh quy v cp xã, 

phuing gop phân gii vfrng an ninh tr.t t1r & ccx si. Ghi nhn trong thn gian qua luc 
lucing cong an thj xã, các xã, phuông dã chü dng, tIch c1rc du tranh phông ngüa 
các loai  ti pham; diu tra, xu l kjp th,i các vçi an. Cu tn d nghj cong an thj xã h 
trçY nhân dan trong vic thirc hin các thu tiic hành ehInh sau sap nhp thôn, xà, dàc 
bit là các loai gi.y t&, the can cuic, s h khu; giãi quy& düt dim, trit d và 
nghiêm kh.c tInh trng nhân dan d& pháo n& nht là trong dip tt nguyen dn. 

8. Các 5 kin thuc thm quyn Trung trong, cp tinh 
Ban Thuimg tr%rc MYFQ Thj xà dà thng hop báo cáo Van phông doàn dai biu 

Quc hi và Ban Thithng trirc MTTQ Vit Nam tinh, d MTTQ tinh tng hop báo 
cao HDND tinh trucc k' hçp thu 14, HDND tinh Thanh Hóa khóa XVII. 

Trén dày là Thông báo cüa Uy ban MTTQ Thj xã Nghi Scm v cOng tác tham 
gia xây dirng chInh quy&n và thng hop kin, kin nghj, ffim tir, nguyen vong cüa cu 
tn và Nhân dan trong thj xã gui dn kS'  hop thu 17, HDND thj xã khóa XIX xem xét, 
giái quyêt./. 

(Kern theo thông baa nay là phy lyc chi tiêt các •j  kiê'n, kiê'n nghj cia ci't ti-i và 
Nhân dan các xã, phzthng). 

Noinhin: 
- MTTQ tinh (b/c); 
- Thj üy, HDND, UBND thj xà; 
- Các vi Dai biu HDND thi xã; 
- Ban Thuing trirc Uy ban MTTQ thj xã; 
- Các doàn th thj x; 
- MTTQ các xA, phumg; 
- Luu: MTTQ Nguyn Van Long 



T NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SN Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Nghi Son, ngày 16 tháng 12 nãm 2020 

TONG HP Cu TIET Y MEN, MEN NGH! CUA Ct Tifi VA 
NBAN DAN CAC xA, PHIX(5NG GtL TOI Kc' HQP Tilt 17, 

HQI BONG NUAN DAN TII xA KHOA XIX 
(Kern theo thông báo cong tác Mt trn tharn gia xây dy'ng chInh quyn 

va tdng hQp các j kiln, kiln nghj cia ct tn và Nhân dan tgi 

19) hQp th 17, HDND thjxã khóaXlX) 

1. Nhü'ng kin nghj, d ngh nhiu 1n 
- Cir tn Hãi Hà, Hãi Thuqng d nghj xem xét quy hoach m& rng khu nghTa 

trangcüa xA Hài Ha, khu nghia trang cUa phu&ng Hâi Thuçing. 

- D nghj kháo sat nto vet 02 khu neo du tàu thuyn ht li.ru cu Yen Hôa và 

âu neo du tàu thuyn khu virc Cn Mom d bà con ngu dan neo du tàu thuyn an 
toàn cho tài san. 

- Cu tn phu&ng Tinh Hâi d nghj nâng c.p tuyn muong khu tái djnh cu 
phuông Trnh}Iai. - 

- Co phucrng an h trg xây dirng nhà van boa cho CáC thôn sau sap nhp dam 

bão dja dim sinh hot chung cho can b và nhân dan. 

- Cu tn don vj s 9 phãn ánh h thng kênh mrnmg, thüy lçTi ni dng xuông 

cp nghiêmtrçng, d nghj quan tam sam có phuong an tu si:ra, cài to d phiic vi t& 
hcm cho san xut nông nghip. 

2. V linh virc giao thông, thüy lçri 
- C tn Mai Lam d nghj nâng cap h thng mucmg tiêu thoát nuàc khu vxc 

dp tràn tránh gay ng.p 1iit cho nhân dan; giâi quyt vn d ách t&c dông chãy gay 

ngp üng ciic b do ãnh hu&ng dir an thi Cong du&ng Dông tây 2. 

- Tuyn duOrng 1A Cu di qua 2 thôn Hôa Lam và Nam Tnthng xã Tan Trix?mg 

không Co mucing thoát, d nghj quan tam xây dirng 02 tuyên muong thoát nuâc 

chng gay ngp Ung cho cac h dan 2 ben du?mg mi khi mua v. 

- Cir tn phuang Hãi Thucing kin nghj qua trInh thi cong duang dông tây 4 

phái có duông vu&, duang ngang và các céng thoát nuâc qua du?mg d thun tiên 
cho nhân d di 1i cung nhu dam bão vic tiêu nuóc trong khu dan Cu. 

- C tn Hái BInh d nghj du tu nâng Cap tuyên muong và dixông BN3 (doan 

qua Hâi Bmnh di linh Hãi). 



- D nghj du tu xây dirng muang tiêu thoát nrn9c, lam duing tuyn dixông s 
7 cii (tü phu&ng Hâi BInh v ngã 3 thôn Lien Vinh di khu tái djnh cu TI'nh Hài). 

- Cu tn phuông Trtuc Lam d nghj xây dimg h thng muang thoát phIa Tây 
Quc l 1A (doan ti'r C.0 Den dn Dn Dá Ngang); d.y nhanh tin d thi cong các 

hng m1uc giao thOng, muang thoát n1.rc, din sang trong khu tái djnh Cu; d.y nhanh 
tin dt thi cong dir an duè'ng Dông tây 1 kéo dài. 

- Cir tn Phii Lam phãn ánh tuyn du&ng tr ngã ba ông Hang di gic Bii Dá 
mâi di vao hoat dng 2 tháng dã hu hông xung cap; dung Dông - Tây 1 du tu 

xây dirng tr näm 2005 den nay chua hoàn thành, thi cong giang d, b frI 1p dat 

mt s h thng cng không phii hqp (ch tniing gay ngp 1mg, mt s xlr dng 

không có cng dn nithc trn9i tiêu) d nghj thj xa xem xét. 
3. Linhvirc du ttrxây dirng co'bãn 
- Cu tn Trung Lam d nghj sam có quy hoach  chi tit d thu.n tin cho cong 

tác quan 1 dt dai, quan ii trt ti,r xây dirng trên da bàn xã, dng thai có hu&ng giãi 

quy& di vói các h dan thuc phm vi hành lang ciia du?mg din 110 và 220kv 

dang có nhu c.0 xây dirng nhà i nhimg không duçc cp phép. 

- Du tu xây dirng tnr?xng THCS Tan Tru&ng, trcr&ng THCS Ninh Hãi d 

duçic cOng nhn tnrmg d.t chun quc gia. 

- C1r tn phu&ng Hãi Thanh d nghj quan tam du tu ton tao  Chüa Dot Tiên 
- Cu tn Hài Thuqng dé nghj quy hoach dja dim xây dirng trii sà cOng an 

phu&ng. 

- Cu tn Ninh Hài d nghj b trI các tuyn du?ng ra bin phii hçip vâi viêc khai 

thác thüy hâi san ciia nhân dan; dy nhanh tin d trin khai các hang miic ciia các 

du an trên dia bàn. 

- Xem xét cho Ninh Hãi duqc xây dirng chçi tam. 

- C tn dan vj s 9 d nghj cO phuang an h trçi cài tao  hoc xay mói nhà van 
hóa các thôn tai  nai trung tam gifta các thôn dã thirc hin vic sat nhp. 

- D nghj h trçi câi tao  nâng cp c.0 Trai  (xã ng9c LTnh) do cu d xung cp 
nghiêm tr9ng, gay nguy him cho ngithi và phucxng tin qua lai. 

- D nghj kim tra cht luçmg các cOng trInh phác lçii do Nhà nuóc h tra dãu 

tu xây dimg phiuc vii dai sng và san xut cüa Nhân dan nhung r.t nhanh xung cp 

hu hông nhu cOng trInh H dp Thng nht, h dp Sooc Hong, tram barn thôn 
Thng nh.t x Các San 

- C tn Thanh Son kin nghj vic nâng cp xây dirng chcc Chào dn nay vn 
chua duqc du tu nãng cp tu sua, d nghj bàn giao lai  cho xa quãn l. 

- C tn Hãi Ninh dé nghj nao  vet luông lach,  âu neo du tàu thuyn dam bão 
cho vic neo du, ra vào nht là vào müa mua bão. 
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- Cu tn Nguyen BInh d nghj m& rng khu nghTa trang. 

- Cu tn Tüng Lam d ng cixcmg quy& xü 1 các dir an treo, dci an thi cong 

không dam bào tin d nhu dr an tram dfrng nghi cüa cong ty Phiic Himg. 

4. Cong tác giãi phóng mt bng, HT&TDC 
- Cr tn Hãi BInh d nghj sam h trç khi lucmg dào d.p h chira nuóc va 

duôrng di dng muéd cUa nhân dan thôn Doan Hung do thi cong dithng Bc Nam 2; 

H trq dTi séng cho nhãri dan lam mui phu?mg Hài BInh bj ãnh hrnng hang näm. 

- Lien quan dn dir an tçti khu cong nghip s 3, c1r tn xâ Tñng Lam d nghi; 

thu hi toàn b din tIch thuc d%r an du tu khai thác h tang KCN s 3; dam bào 

nguôn nuac ng9t, du&ng giao thông cho nhân dan di 1i san xut. 

- Cu tn xã Phü Scm d nghj dy nhanh tin d kim kê bi thuông chi trà dn 

bu cho nhân dan lông h Yen M5 xã PhU San (165 he). 

- Lien quan dn dir an du&ng cao tc Bc Nam, cCr tn Phii San d nghi kim 

kê dn bu din tIch khe, sui cüa các h dan theo hin trng hoc h trq khác tucing 

duang vâi l°ai  d.t dang sü diing; kim kê dn bu nhà a, v.t kin tthc, cay ci hoa 

màu di vâi các h dan a cách mc giài phóng tir 0,5 — 2m. 

- Cu tn Nguyen BInh kin nghj v 7 h dan trong khu nghTa trang nhân dan 

khu kinh t Nghi San tti thôn Xuân Nguyen có thu hôi giãi toâ trong giai don 1 nüa 

hay không. 

5. Linh virc Tài nguyen & Môi trtrô'ng 
- C tn Trumg Lam d nghj tang cuang cOng tác kiêm tra các cOng ty khai 

thác 4t lieu xây dirng trên dja bàn xä trong qua tnInh khai thác san xut, dánh mIn 

cOng suit lan lam rn nirt cOng trInh, gay khói biii, ting n lam ánh hithng dn däi 

sang sinh hott nhân dan. 
- C tn Hãi Ha dé nghj giàm bat thu tiic hành chInh khOng cn thit d sam 

c.p gi.y chirng nhn quyn sü diing dt cho các h gia dInh dâ np dü tin ti khu 

tai djnh cu Hãi BInh. 
- Cu tn Hãi BInh d nghj dy nhanh vic giai quyt các vuâng mc v cp dt 

tái djnh cu cho gia dInh bà Lê Thj Thanh và gia dInh Ong Hoàng Ba Thii bj ành 

hu&ng thu hi dt thi cOng dithng Bc Nam 2. 
- C tni Tinh Hãi d nghj kim tra môi tnu&ng dcc tuyn dê bin tü giap 

phu&ng Hài BInh dn thôn Bc Yn vic rác thai và các h dan nuôi torn dã xã nuac 

thai trixc tip ra bin. 
- Cu tni Ninh Hãi d nghj cp It nht 200m2 dt & cho các h dan bi ãnh 

hu&ng b&i các dci  an phai tai djnh cu. 



- Cu tn Ninh Hâi có kin vic cp giy chrng nhn quyn sü dting d.t 

không th hin rô d.t th Cu; vic lam 'aj  gi.y chüng nhn quyn si'r diing dt gp rt 

nhiu kho khán. 
- Cr tn Tan Dan, Phü Lam, Hâi Yn và c'cr tn dcm vi s 10 phân ánh vic cp 

di s h kh.0 cho nhân dan tü phu?mg len thj xã rt ru&m rà, tn kern kinh phi 

nhân dan rt bt bInh; cong tác dn din dM thra tr näm 2016 dn nay vn chua cp 

gi.y chirng nhãn quyn sü ding d.t cho nhân dan. 

- Ci:r tn Tan Dan phãn ánh v vic xü l rác thai i là dat nüi Bçim gay ô 

nhiêrn môi tri.r?mg. 

- C tn dcm vi sa 9 phãn ánh tmnh trng vrt rác thai gay ô nhirn môi trtthng 

tram trQng tai  khu virc du&ng 512 (dja phn dja qua xã Ngçc Linh). 

- D nghj kim tra xem xét 'ai  trInh t1r thu tiic cho phép gia dInh ông Dâu 

Xuân Kiên cong dan xã Ngçc Linh xây cu lam dithng di 1n chim keith rnuang 

tiêu thoát nuOc cüa xà Thanh San a khu vrc giáp ranh hai xã Thanh San và Ng9c 

Linh. 
- C tn Phü Son d nghj d.y nhanh tin d cp dai, cp mai giy chCmg nhân 

quyn sir diing dat cho nhân dan theo dir an do d.c ducc UBND tinh quyt dinh. 

- Cir tn Phii Lam phãn ánh v 23 lô dt ban trái thm quyn, chua có hu&ng 

giâi quy&, dan chua có sa do. 

- Cir tn phithng Xuân Lam phàn ánh vào tai thu 2 hang tun xu&ng nghin 

ph lieu cOng ty giày Annora xà biii, khói, hoá cht và ting an lam ãnh hu&ng dn 

di sang sinh hoat các h dan gn nba may. 

- Cir tn phu&ng Hâi LTnh d nghj kim tra xu l các h chän nuôi xâ thai ra 

song kênh than gay ô nhim mOi truàng. 

6. Din hrc 

- C tn Tnthng Lam d nghj tip tc du P.r xây drng h thang chiu sang 

toàn tuyn (ti'r doan km 377 + 1125 dn km 382 dja qua dja bàn xã). 

- Cu tn phurng Trnh Hâi d nghj xây dimg them các tuyn dumg din tai 

thôn Lien Vinh, thôn Thng Hài và thôn Trung San. 

- cu tn Ninh Hài d nghj di chuyn vj trI 2 ct din trong yuan gia dInh bà Lê 

Thj Ru và bà Pharn Thj Sam thôn Van San na phia ngoài. 

- Cu tn Tan Dan d nghj nâng cp h thang din thp sang a cAu Day. 
- C tn xã TUng Lam phãn ánh tlnh trng din không dãp Ung duqc nhu cu 

sinh hoat cUa nhân dan, tram bin áp tai  thôn BInh Lam (cü) và du&ng day din 

xuang cp, d nghj ngành din nâng cp, tu sua và 1p them 01 tram  bin áp dam 
bão din sinh hoat tnong nhân dan. 
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- Cir tn Hâi An d nghj d.0 tu1p dt den chiu sang tuyên quc 1 1A và du 
tix kinh phi xây dirng mucmg tiêu cho các xã, phiiông phIa bc. 

7. Các vn d van hóa, chInh sách xã hi 
- D nglij sóm chi trà ch d phti cp cho can b không chuyên trách cp xã, 

thôn theo nghj quyt 232/2019. 

- Cr tn phiRmg Hãi BInh kin nghj vic cong ty Anh Phát ban giá nilóc sach 

qua cao so vói m.t b&ng chung, d nghj cci quan chirc näng có kin d cong ty diu 
chinh giá nuâc phü hçip. 

- Cu tn phung Hài Thanh ct nghj c.n quan tam dn d1r an dóng mdi, cal 

hoán nãng cp di tàu có cong sut Rm; xem xét có chInh sách h trçr vay vn, 

khoanh nçi, giãn nçi cho nhng h lam ngh khai thác dánh bt hãi san. 

- Ca tn Ninh Hâi d nghj Co chInh sách h trq to cOng an vic lam cho ngithi 
lao dng ngoài 40 tui bj ánh hiRrng cüa dir an phài tái djnh Cu. 

- Du tu h trçc bàn gh, trang thit bj dy và hçc cho các tru&ng cüa phumg 

TTnhHâi. 

8. Linh virc an ninh trât tir 
- Cir tn Hãi BInh d nghj giãi phóng chg cóc giáp danh Hãi BInh và Trnh Hãi. 

- Cu tn phuxng Hãi An phân ánh hi Ciru chin binh phu?ing dâ däng k lam 

the cn cuóc cong dan t.i phu?mg nlnrng dn nay có mt s dông hi viên chua lam 

duçic, d nghj cong an phu&ng trà 1i s tin 70 ngàn dng/1 hi viên cho các hi 

viên hi Cuu chin binh. 

- Cu tn dan vj s 9 d nghj giài quyt düt dim, trit d và nghiem khc tInh 

trtng d& pháo n& nh.t là trong djp tt Nguyen dan; d nghj ngành cong an h trq 

Nhân dan trong vic thirc hin các thu tic hành chinh sau sat nhp thôn, xã däc bit 

các loi h sa, gi.y t?i, the can curc, s h khu./. 

BAN THI1NG TRU'C MTTQ THI XA 
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