
BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ Ba

HĐND xã khóa XXII

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ Hai HĐND xã khóa XXII. Do dịch bệnh Covid-
19 diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND các cấp. Thường trực 
HĐND xã thống nhất với UBND - UBMTTQ xã không tổ chức các hội nghị để 
đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri tại 4 thôn và tiến hành phát phiếu lấy ý kiến 
tham gia về tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn 
xã, sau khi tổng hợp đã có 36 ý kiến tham gia của cử tri. Một số ý kiến đã được 
các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các ngành chuyên môn xã đã 
trả lời làm rõ tại kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XXII, một số nội dung UBND xã 
đã triển khai thực hiện xong trong 6 tháng đầu năm 2022. Tại kỳ họp này UBND 
xã báo cáo giải trình một số ý kiến của cử tri như sau:

I. Lĩnh vực phát triển kinh tế: 
1. Cử tri thôn Lang Can 1, Lang Can 3 đề nghị UBND xã nên bố trí cán 

bộ cán bộ kỹ thuật khuyến nông để hướng dẫn nhân dân sản xuất hàng hóa và 
liên kết vùng sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Tình hình phát triển kinh tế 
tại địa phương chưa có mô hình điển hình, thiếu sự quan tâm chỉ đạo của các 
ngành, chuyên môn cho sản xuất nông nghiệp.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau
Hiện nay trên địa bàn xã chưa bố trí được cán bộ khuyến nông, tiếp thu ý 

kiến của cử tri tới đây UBND xã đề nghị các cấp có thẩm quyền bố trí một cán bộ 
kỹ thuật khuyến nông để hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất. Việc tìm đầu ra 
tiêu thụ sản phẩm của nông dân là chủ trương lớn luôn được các cấp trú trọng, 
quan tâm. UBND xã đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân tiếp 
cận, chế biến và thu mua sản phẩm nông nghiệp của nông dân, tham gia tổ chức 
các lễ hội, hội chợ hàng nông sản cấp huyện v.v. đã góp phần tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp được thuận lợi. UBND xã đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và 
các đoàn thể tổ chức 02 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp đến người dân, để nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm. 

 Về các mô hình sản xuất điển hình, đến nay trên địa bàn xã cũng đã có 
một số mô hình làm kinh tế điển hình như hộ ông Điện, ông Kỷ thôn Kim Can 
chuyên về cây trồng, ông Mạnh Thôn Lang can 1 chế biến sản phẩm bột sắn dây. 
UBND xã đã tổ chức hội nghị tham quan học tập và tuyên truyền nhân dân, học 
tập kinh nghiệm áp dụng vào từng hộ để phát triển kinh tế gia đình. Tiếp thu ý 
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kiến của nhân dân UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm 
hơn nữa đến việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

2. Cử tri thôn Lang Can 1, Lang can 2, Lang Can 3 và Kim can tiếp tục 
đề nghị UBND xã chỉ đạo Hợp tác xã DVNN điều tiết nước phục vụ sản xuất 
nông nghiệp vùng chuyển đổi cho phù hợp, công tác bơm nước, nạo vét khu 
đồng thôn Lang can 2 chưa thường xuyên.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, HTX DV nông nghiệp đã điều tiết 

nước phục vụ sản xuất cơ bản đáp ứng được tưới tiêu, song do trên địa bàn xã có 
nhiều loại cây trồng, địa hình không đồng đều vì vậy còn một số diện tích vườn 
trong khu chuyển đổi chưa đảm bảo so với yêu cầu. Tiếp thu ý kiến của cử tri 
UBND xã tiếp tục chỉ đạo HTX DVNN sát sao hơn nữa trong việc điều tiết nước 
phục vụ sản xuất. Về công tác bơm nước đồng, UBND xã và HTX NN đã nạo vét 
khu vực đồng Lang Can 2, LC3 khắc phục cơ bản đảm bảo nhu cầu nước tưới 
cho cây trồng của nhân dân.

3. Cử tri thôn Kim Can đề nghị Do tình hình dịch bệnh, giá các loại 
phân lân tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân, Đề nghị 
UBND xã tăng cường quản lý về mặt nhà nước về các mặt hàng phục vụ sản 
xuất nông nghiệp không để tăng giá như thời gian vừa qua.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các nhà máy, Công ty 

sản xuất các mặt hàng đều khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu để sản 
xuất, việc thông thương hàng hoá hạn chế rất nhiều, đối với việc quản lý giá cả 
đặc biệt là giá lân đạm phục vụ nông nghiệp thuộc các cơ quan quản lý thị trường 
cấp trên, tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã có ý kiến với các ngành chức năng 
cấp trên để quản lý nhà nước về giá đảm bảo sản xuất cho người dân.

4. Cử tri thôn Lang Can 1 đề nghị Phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa 
phương là phát triển tự do nên các sản phẩm nông nghiệp tại xã không cạnh 
tranh với các xã bạn, UBND xã cần làm tốt quy hoạch vùng theo tiêu chuẩn 
Viettgap để nâng cao thu nhập và cạnh tranh hàng hóa.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã hiện đang xác định chủ lực là cây ổi 

sắn dây và thanh long. Hiện cây ổi đã được áp dụng chuyển giao khoa học kỹ 
thuật cho 2 khu vực đồng Kim Can và Lang Can 1 được chứng nhận vùng Ổi 
theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm và sản lượng ổi đã được nâng lên. UBND 
tiếp tục quy hoạch nhân rộng diện tích 10 ha tại thôn Lang Can 1. Tuyên truyền 
vận động nhân dân tăng cường sản xuất sắn dây đặc biệt là chế biến bột sạch để 
đăng ký sản phẩm Ôcốp theo tiêu chuẩn để cạnh tranh với các thị trường. 

5. Cử tri thôn Lang Can 3 đề nghị UBND xã có hướng xử lý diện tích 
đất 721 UBND xã đã lấy ra một phần làm sân vận động, diện tích còn lại 
không canh tác được do không có hệ thống tưới, tiêu.
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Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Sau khi thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Văn hoá, thể thao của xã hiện 

nay còn một số diện tích của các hộ không canh tác được do không có hệ thống 
tưới tiêu nước. Khu vực này UBND xã đã đưa vào quy hoạch khu dân cư mới, 
xong chưa thể thực hiện ngay được, việc thu hồi phải có quy trình, quyết định 
của cấp có thẩm quyền khi nào thực hiện dự án sẽ thu hồi số diện tích trên.

6. Cử tri 4 thôn đề nghị UBND xã chỉ đạo cán bộ Địa chính xã đẩy 
nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với các hộ chưa được cấp. Lĩnh vực 
quản lý đất đai còn lỏng lẻo, thiếu chuyên nghiệp, chưa chủ động giải quyết 
các vi phạm về đai. Xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các hộ vi phạm trên đất 
Nông nghiệp, đất đấu, và các trường hợp chôn cất không đúng nơi quy định.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
 Việc cấp giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu của địa phương đã được cấp 

cơ bản, không còn hộ nào đủ điều kiện mà không được cấp giấy. Hiện tại còn 
một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất ở với nhiều lý do như: diện 
tích đất dôi dư nhiều liên quan đến đất công, chưa làm thủ tục liên quan đến thừa 
kế, cho tặng, mua bán. UBND xã chỉ đạo Cán bộ Địa chính xã hướng dẫn các hộ 
thực hiện theo các bước đảm bảo theo quy định. Thời gian qua đã cấp cho 05 hộ 
cấp GCN lần đầu và xác định cho 50 hộ chuyển nhượng mua, bán thừa kế. Việc 
quản lý đất đai trong thời gian qua cơ bản thực hiện có hiệu quả. UBND xã kết 
hợp với các thôn kiểm tra phát hiện và kiên quyết xử lý đối với các trường cố tình 
vi phạm đã xử lý phạt hành chính đối với 02 hộ tự ý cơi nới và 01 hộ phải tháo 
dỡ nhà trên đất nông nghiệp, đến nay hộ đã tự tháo dỡ công trình. Đối với việc 
chôn cất người chết không đúng quy định UBND xã tăng cường công tác tuyên 
truyền vận động, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về chôn cất người 
chết không đúng quy định đến nay việc vi phạm trên đã giảm.

7. Cử tri thôn Kim Can đề nghị việc các hộ dân tự ý chuyển đổi đất đấu 
ngoài đê để trồng cây sang nuôi trồng thủy sản UBND xã có giải pháp gì.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Trong thời gian vừa qua một số hộ có diện tích đất đấu ngoài đê đã tự ý 

san gạt hạ thấp độ cao đất đấu để nuôi trồng thuỷ sản. UBND xã đã tiến hành 
kiểm tra lập biên bản vi phạm, xử lý phạt hành chính với 09 hộ, yêu cầu hộ chấp 
hành nghiêm các quy định về Luật đất đai, khắc phục hậu quả khi vi phạm, trong 
thời gian tới đây UBND xã xin chủ trương của các cơ quan ban ngành cấp trên để 
quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thuỷ sản khu Guốc 
xóm 2, khu Xóm 10, khu Rườm theo đúng quy định.

8. Cử tri thôn Lang Can 2 đề nghị UBND xã có biện pháp ngăn chặn xả 
thải của các hộ dân xóm 8 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn kiểm 

tra, nhắc nhở và tuyên truyền các hộ dân về việc xả thải nước làm bột sắn dây 
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cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư, đến nay tình trạng trên đã được 
giải quyết./.

9. Cử tri thôn Lang Can 1 đề nghị hiện nay tình trạng xe trở vật liệu 
thường xuyên làm rơi ra đường giao thông, vật liệu xây dựng của các hộ dân 
gần đường gây ảnh hưởng mỹ quan và giao thông, UBND xã cần có kế hoạch 
xử lý.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
UBND xã đã ra thông báo về việc chấp hành các quy định về quản lý, khai 

thác và bảo vệ đường giao thông nông thôn tới các chủ phương tiện chở vật liệu 
trên địa bàn xã, chỉ đạo Đài truyền thanh thông báo trên hệ thống loa truyền 
thanh đồng thời nhắc nhở các hộ dân xây dựng công trình cạnh đường giao thông 
có ý thức trong việc bảo quản vật liệu xây dựng của hộ. Đến nay các phương tiện 
cơ bản chấp hành việc lắp mui, đậy bạt để vật liệu hạn chế rơi vãi ra đường. 
Trong thời gian tới đây UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý nghiêm các 
trường hợp cố tình vi phạm.

10. Cử tri 4 thôn đề nghị UBND xã cần có kế hoạch cụ thể xử lý hệ 
thống tiêu thoát nước trong khu dân cư.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Hệ thống mương tiêu thoát nước trong khu dân cư cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu tiêu thoát nước, tuy nhiên do phần lớn là mương tự nhiên, rãnh thoát 
nước lâu ngày không được cải tạo, nạo vét và do ý thức của các hộ dân xung 
quanh tự ý cạp lấn, vứt rác thải, xây dựng công trình nên khi mưa lớn gây ách tắc 
ngập úng cục bộ. Để quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư một 
cách tổng thể cần nguồn kính phí rất lớn UBND xã không đáp ứng được. Vì vậy 
đề nghị nhân dân phối hợp nạo vét hệ thống mương thoát nước của gia đình mình 
không để tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ .

11. Cử tri thôn Lang Can 2, Thôn Lang Can 3 đề nghị hiện nay tình 
trạng lấn chiếm lòng nề đường khu vực chợ Quán cầu vào buổi sáng và buổi 
chiều gây ảnh hưởng đến giao thông, nhất là giờ các cháu học sinh đi học.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
UBND xã đã kết hợp với lãnh đạo thôn Lang Can 1 tổ chức giải tỏa, nhắc 

nhở các hộ không bán hàng lấn chiếm hành làn đường gây ảnh hưởng đến giao 
thông khu vực ngã tư chợ Quán Cầu. Đến nay cơ bản các hộ đã chấp hành, tuy 
nhiên vào những ngày rằm, mồng 1 và các ngày lễ lớn do số hộ mua, bán hàng 
tăng cao nên vẫn tồn tại tình trạng bày bán chưa đúng nơi quy định. UBND xã 
tiếp tục chỉ đạo cho lực lượng Công an và thôn có biện pháp xử lý để đảm bảo 
giao thông.

12. Cử tri thôn Lang Can 2, Thôn Lang Can 3 đề nghị UBND xã có kế 
hoạch xử lý bèo tây, tạo dòng chảy và bảo vệ môi trường từ cống Đông Hưng 
đi cống Lớ, từ cầu Bắc ra cống Nga và các sông chính để đảm bảo tiêu thoát 
nước. Đề nghị UBND xã có kế hoạch cải tạo đường thoát nước từ nhà ông 
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Toát ra cống Đông Hưng, từ nhà ông Thực ra sông. Đề nghị UBND xã cắm 
biển báo tải trọng xe tại khu chợ Liên Minh

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Hiện tại 3 tuyến sông chính do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 

huyện quản lý, đã có dấu hiệu bồi lấp và bị bèo tây giăng kín gây ách tắc dòng 
chảy, ô nhiễm môi trường, có nguy cơ ngập úng vào mùa mưa lũ , cụ thể: Từ 
cống Nga đến cống cầu Bắc, từ Cống Giang đi cống ông Huy xóm 6, từ cống 
Giang ra đê.

UBND xã đã giao chuyên môn khảo sát các tuyến sông thuộc Xí nghiệp 
quản lý, lập tờ trình đề nghị Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện xử lý 
bèo tây. Còn các tuyến sông thuộc UBND xã quản lý, việc trục vớt bèo tây cần 
kinh phí rất lớn và phải duy trì theo các năm. Tiếp thu ý kiến của cử tri tới đây 
UBND xã xây dựng kế hoạch xin ý kiến nhân dân đóng góp kinh phí để triển 
khai thực hiện việc trục vớt bèo tây và duy trì theo các năm, đảm bảo vệ sinh môi 
trường và dòng chảy. Về kế hoạch xây dựng mương tiêu thoát nước từ ông Toát 
ra cống Đông Hưng xóm 8, do chưa bố trí được nguồn kinh phí nên chưa thực 
hiện được. Mương tiêu thoát nước từ ông Thực xóm 8 ra sông: UBND xã đã giao 
chuyên môn phối hợp với lãnh đạo thôn Lang Can 2 kiểm tra, khảo sát tuyến 
mương này. Do hành lang mương tiêu thoát nước đoạn này bị cấp vào diện tích 
đất thổ cư của 1 số hộ, nên việc lấy lại hành lang là rất khó. UBND xã kết hợp 
với thôn tuyên truyền vận động các hộ tự khơi thông hệ thống tiêu thoát nước 
đảm bảo không gây ngập úng trong mùa mưa lũ.

 Về ý kiến của nhân dân cắm biển báo tại  tuyến đường chợ Liên Minh để 
cấm xe trọng tải làm ảnh hưởng đến đường. Nhất là xe chở gạch và xe chở bê 
tông. UBND xã tiếp thu ý kiến của nhân dân và nghiên cứu để có kế hoạch dựng 
biển cấm trọng tải chung cho tất cả các tuyến đường vào xã phù hợp với tình hình 
thực tiễn. 

13. Cử tri thôn Kim Can đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt khâu 
đột phá về phát triển đường giao thông ra đồng. 

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Để phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022, UBND xã 

đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các thôn thực hiện kế hoạch về xây dựng đường ra 
đồng, Đảng uỷ, UBND xã có Nghị quyết hỗ trợ xi măng cho các thôn xây dựng 
đường ra đồng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã tiếp tục đôn đốc các thôn 
đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng các tuyến đường ra đồng đảm bảo thời 
gian.

II. Lĩnh vực Văn hóa- Xã hội
1. Cử tri thôn Lang Can 3 đề nghị UBND xã bố trí sân chơi thể thao, 

văn hóa cho xóm 11.
Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
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Tiếp thu ý kiến của cử tri đến nay UBND xã đã đưa vào quy hoạch chung 

của xã giai đoạn 2021-2030 bố trí một sân chơi thể thao, văn hoá cho nhân dân 
xóm 11 đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

2. Cử tri thôn Lang Can 1, Lang Can 3 đề nghị khu vực xóm 8 mở loa 
đài quá to, không đúng giờ gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.Việc tổ 
chức hát tại các đám cưới trong thời gian qua thường xuyên quá giờ gây ảnh 
hưởng đến nhân dân mà không có cơ quan nào nhắc nhở.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã đã chỉ đạo Công chức chuyên môn kết 

hợp với lãnh đạo thôn Lang can 2 nhắc nhở hộ gia đình anh Quang xóm 8 không 
mở đài quá to gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, đến nay tình 
trạng trên đã giảm. Các gia đình tổ chức lễ cưới đã đều cam kết với UBND xã 
không hát quá giờ quy định, cơ bản các gia đình đều chấp hành, tuy nhiên còn có 
gia đình hát quá giờ quy định đã được thôn, UBND xã nhắc nhở kịp thời không 
gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

3. Cử tri thôn Lang Can 3, thôn Kim Can đề nghị UBND xã quản lý chặt 
chẽ việc tổ chức các đám hiếu, hỉ, và các di tích cảnh đình, chùa trên địa bàn 
xã trong công tác phòng chống dịch.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Trong công tác phòng chống dịch UBND xã đã quản lý chặt chẽ việc tổ 

chức đám hiếu đám, hỷ và hoạt động của các di tích, cảnh, đình, chùa. Căn cứ 
vào các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, các đám hiếu tổ chức nhanh gọn, 
tạm dừng các đám hỷ. Các di tích, cảnh đình, chùa không tổ chức lễ hội đảm bảo 
đúng quy định trong công tác phòng chống dịch được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

III. Lĩnh vực An ninh – Quốc phòng
1. Cử tri thôn Lang Can 1 đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng công an 

xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vào dịp tết nguyên Đán và tết 
dương lịch để ngăn chặn kịp thời các tệ nạn như Cờ bạc, pháo nổ, cá độ...

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Lực lượng Công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra đảm bảo ANTT 

trước trong và sau tết, phối hợp với lực lượng dân quân cơ động tuần tra, bảo 
đảm an toàn ANTT trong dịp tết Nguyên đán, kết hợp với đội nghiệp vụ Công an 
huyện bắt giữ 02 vụ cờ bạc với 09 đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. 
Tệ nạn cờ bạc đã giảm hẳn.

Về pháo nổ Công an xã kết hợp với lực lượng dân quân cơ động tuần tra 
phát hiện xử lý 01 đối tượng sử dụng trái phép pháo nổ. Lập hồ sơ đề nghị Chủ 
tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đã vận động, 
tuyên truyền 02 công dân giao nộp 06 quả pháo trứng, 10 viên đạn quân dụng 
dạng đạn súng AK. Tình hình đốt pháo nổ giảm hẳn so với năm 2021.

 Về tình hình cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng Công an tỉnh kết hợp với 
Công an huyện, Công an xã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng 
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đen”, “cá độ bóng đá” bắt 01 vụ trên địa bàn huyện Thanh Hà, gồm nhiều đối 
tượng trong đó có 01 đối tượng là công dân xã Thanh Lang xử lý theo quy định 
của pháp luật.

2. Cử tri 4 thôn đề nghị tình trạng mất trộm ở các khu vườn chuyển đổi 
còn diễn ra, UBND xã cần chỉ đạo lực lượng công an có kế hoạch tuần tra khu 
vực vùng chuyển đổi trên địa bàn toàn xã. Tình trạng thanh niên không đội 
mũ bảo, phóng nhanh, đánh võng trên đường thường xuyên diễn ra, Ban công 
an cần có kế hoạch, biện pháp xử lý.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, trong đó có kế hoạch tuần tra đảm 

bảo ANTT trên địa bàn Công an xã đã xây dựng kế hoạch, phân công lịch tuần 
tra thường xuyên trên địa bàn xã. Tuy nhiên nạn trộm cắp, trộm cắp vặt còn diễn 
biến phức tạp. Năm 2021 Công an xã Thanh Lang tuần tra, mật phục phát hiện, 
bắt giữ 01 đối tượng Lưu Văn Chính, SN: 1988, HKTT xã Kim Đính, Kim 
Thành, Hải Dương có hành vi trộm cắp tài sản, qua đấu tranh làm rõ 09 vụ trộm 
cắp xảy ra trên địa bàn. Công an xã bàn giao Công an huyện xử lý theo thẩm 
quyền.

Về việc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của 
Lãnh đạo Công an huyện phê duyệt. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch kết 
hợp với Công an xã rà soát, xác minh nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi 
vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã nói riêng và toàn huyện 
Thanh Hà nói chung, tình trạng thanh niên đi xe không đội mũ phóng nhanh, 
vượt ẩu đã được chấm dứt.

2. Đề nghị UBND xã làm rõ nhiệm vụ của Ban công an xã, Đánh giá 
hiệu quả làm việc của Ban công an khi có chính quy về để có giải pháp nâng 
cao chất lượng hoạt động của công an xã. Đề nghị Ban công an xã xử lý 
nghiêm các vi phạm về an ninh trật tự.

Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
Thực hiện Đề án của Bộ Công an, Kế hoạch số 265 của Công an tỉnh Hải 

Dương về việc đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh 
Công an xã. Qua thời gian thực hiện Công an xã đã thực hiện theo các Thông tư 
hướng dẫn của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực 
lượng Công an xã. Đến nay trên địa bàn tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 
cơ bản ổn định. Tuy nhiên do lực lượng Công an xã còn mỏng về lực lượng, một 
số cán bộ, chiến sĩ chưa qua công tác quản lý hành chính cấp xã, do vậy việc thực 
hiện công tác chuyên môn hiệu quả đạt chưa cao. Về xử lý các vụ việc vi phạm 
ANTT Công an xã đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và 
quy định của pháp luật.

3. Cử tri thôn Kim Can đề nghị  UBND cần có kế hoạch động viên, xử lý 
kịp thời đối với các nam thanh niên trong độ tuổi không chấp hành nghiêm 
việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

 Vấn đề trên UBND xã trả lời như sau:
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Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo Luật 

NVQS. Hội đồng NVQS xã đã chỉ đạo Ban CHQS xã kết hợp với các ban ngành 
đoàn thể các đồng chí trưởng thôn tuyên truyền động viên các nam thanh niên 
thực hiện nghiêm Luật NVQS. Tuy nhiên còn một số gia đình chưa động viên 
được con em, một số nam thanh niên chưa nhận thức đầy đủ Luật NVQS còn 
chống lệnh khám tuyển. Những trường hợp chống lệnh Hội đồng NVQS xã và 
huyện  đã xử lý nghiêm theo luật NVQS. Tổng số thanh niên gọi khám sơ tuyển 
là 82 trong đó chấp hành khám là 60 số thanh niên chống khám tuyển là 22 đã xử 
lý phạt vi phạm hành chính là 22. Tổng số gọi khám huyện là 75, thực hiện khám 
là 45, chống lệnh là 30 huyện đã xử lý phạt vi phạm hành chính là 30 trường hợp. 
Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND - Hội đồng NVQS xã kết hợp với Ban chỉ huy 
quân sự huyện tiếp tục làm tốt và xử lý nghiêm, kịp thời các nam thanh niên 
trong độ tuổi không chấp hành việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là nội dung cơ bản tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị 
cử tri và đại biểu HĐND xã, UBND xã báo cáo để các đại biểu nắm được và 
giám sát việc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                       
-TT HĐND huyện;                                                      
-TT Đảng ủy - UBND xã;                                          
-Các ngành liên quan;
-Các đại biểu HĐND;
-Lưu: TT HĐND xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                
                 Phạm Văn Cảnh
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