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KInh gri: 
- Chü tjch UBND các phixcng; 
-Truâng các phông, ban, ngành, dcin vj thj xã, 

Tai k' h9p thu 12, HDND thj xã khóa V (nhim k' 2016 — 2021), HDND 
thj xâ dâ có Thông báo tong hqp nhng kiên nghj cüa Cu tn tai  các cuc tiép xüc 
vâi các dai  biêu Hi dông nhân dan thj xâ nhim kS'  2016 - 2021; dé có co sà báo 
cáo truàc k' hQp tiêp theo cüa HDND thj xâ và trrnic c1r tn thj xà; UBND thj xã 
yêu câu các phông, ban, ngành, don vj thj xA và UBND các phuông trên co sâ 
chirc nàng, nhirn vi cüa dcm vi mlnh tham mixu chi dao  th%rc hin và báo cáo két 
qua giái quyêt kiên nghj cüa Cu tn. 

I. Linh vi quail l do thj, xây dng co' ban, xây dirng ht tIng các khu dâu 
giá dat, thrc hin TDC, din, nu'uc 

1.PhôngTC-KH 
1.1 .Báo cáo kêt qua giãi quyêt kiên nghj c tn phu&ng Nghi Hôa: 
- Dê nghj quan tam dâu tix h thông muong thoát ni.ràc tai  khôi 5 cho nhân 

dan dé tránh ngp üng. 
- Dê nghj thj xã sam dâu tix thông các tuyên du&ng ngang so 21, 22 và 

duing d9c so 2 doan tr duông ngang so 19 den &r?ng Pham Nguyn Du. 
1.2.Báo cáo kêt qua giâi quyêt các van dê Cu fri phi.thng Nghi Tan phán ánh: 
- Dê nghj dâu ti.r xây dimg tuyên dx&ng din tuyên dizang Van  Lc (quoc 

! 46). 
- Dê nghj cho xây dirng tuyên dung Pham Van Tuâc ti khi 5. 
- Dê nghj xây dijng dithng Hoàng Nguyen U tai  khôi 6 (di.r&ng vào di tIch 

ljch sCr Hoàng VänTâm). 
- Dê nghj dâu tu tuyên duing (diem cat giüa chân câu Bara Nghi Quang 

den dxng khu dat Quy hoach). 
1.3. Báo cáo kêt qua giãi quyêt van dé cu tn phtthng Nghi Hi.rong phãn ánh d 

nghj UBND thj xã uu tiên bô trI nguôn triên khai thirc hin dv an dung ngang sO 
10 (don tü di.ring Mai Thüc Loan ra du?mg BInh Minh). 

1.4. Báo cáo kêt qua giái quyêt các van dê cu tn phir&ng Nghi Thüy d nghj 
UBND th.j xã bO Irl nguôn von dr an mi.rong duông 535. 

2. Phông QLDT 
1.1 .Báo cáo kêt qua giâi quyêt kiên nghj cu tn phu&ng Nghi Hôa: 
- Dé nghj thu hôi các dr an dixcic cap phép trên dja bàn khOng trin khai; 

tiên d xay dirng &r&ng ngang so 20. 
- Dé nghj cong khai quy hoach và thông tin cho nhân dan biêt v dir an 

duing Quoc 1 yen biên. 
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- Hin tai  dâ có quy hoach duing d9c s 4 qua dja bàn phuäng dâ lâu 
nhtrng den nay chtra thirc hin, quy hoch nay có triên khai không. 

- Dê nghj thj xA quan tam dâu tix các cong trInh dang thi cong dc bit các 
tuyn dumg bj hu hOng, xuOng cap do xe ch& 4t 1iu vào các du an dang thi 
cong và s&n có bin pháp khäc phiic. 

1.2. Báo cáo két qua giãi quyêt kiên nghj cCr tn phumg Nghi Tan dê nghj 
day nhanh vic di di kho dOng cüa cách kinh doanh kho dông trên dja bàn. 

1.3. Báo cáo kêt qua giãi quyêt kiên ngh Cir tn phi.thng Nghi Huang dê nghj 
UBND thj xA xem xét dir an &thng nOi Vinh Cra Là theo quy hoach hai ben 
duing là 300m không cho tách thfra; hin nay nhu câu cüa các h dan can tách 
bIa cho con rat nhiêu. 

3.TrungtâmPTQD
* 

Báo cáo kêt qua giâi quyêt kiên nghj cüa cà tn phung Thu Thüy ye vic dé 
nghj UBND thj xâ quan tam, chi dao  thirc hin giá bôi thithng, giái phóng mt 
bng du&ng dcc so ii cho 14 h dan; duô'ng ngang so 4. 

4. Ban QLDADTXD thj xä 
- Báo cáo kêt qua giâi quyêt phàn ánh cüa cü tn Nghi Thü,y ye vic kiêm 

tra, dâu tu süa cha tuyên dtr&ng Nguyen Hu (doan ti~ Nhà thi dâu TDTT thj xã 
tâi dtr?mg Nguyen Xi hin nay, tuyên du&ng nay dâ xuOng cap, gay nguy hiêm 
cho ngu&i tham gia giao thông). 

II. Linh vrc dt dai, môi trtràrng. 
Phàng TNMT báo cáo két qua giái quyêt các van dê cü tn phàn ánh thu sau: 
- C tn phuô'ng Nghi Hwing dê nghj UBND thj xA chi d.o, kiêm tra xü 1 

van dê 0 nhiém môi trtthng do Cong ty Golf Biên Cüa Là phun thuôc trir sâu lam 
ánh hung den süc khôe cüa nhân dan. 

- Cir tn phi.räng Nghi Hái dê nghj UBND thj xâ chi dao  các dcm vi lien 
quan thix&ng xuyên kiêm tra cong tác v sinh môi trên dla  bàn thj xã, dc bit & 
phu&ng Nghi Hãi. 

- Cu tn phu&ng Nghi Thüy dê nghj UBND thj xâ tiêp tiic chi dao  van dê ô 
nhiêm biii than tai  Cãng Cüa Là, khOng dé tái din, tiêp tc Co các giâi pháp khäc 
phic trit dê, khOng de phát tan bii nhu trong th&i gian qua ânh hix&ng süc kbôe 
cña nhãn dan. 

III. Linh virc Giáo diic - Dào to, Y tê, ch d chinh sách 
1. Phông Giáo dyc và Dào to 
Báo cáo két qua phãn ánh cüa Cr fri phu&ng Thu Thüy hin tai  Tru&ng 

mâm non cci s& vt chat thiêu thOn, hu hông, khOng dáp üng &rçic do lucmg hçc 
sinh tAng len rat thiêu. Trong khuôn viên tnthng có tram  din ãnh htr&ng den s1r an 
toân cüa cô và trà. Dê nghj di chuyên tram din, nâng cap sua chüa tru&ng hçc; 

Tai tnr&ng tieu hc Thu Thüy, vic xây dirng bép An dA dixqc dâu thâu, can 
triên khai thrc hin xây drng dé CO nhà An dam bão cho các cháu. 

2.TrungtârnYtthxa 
- Báo cáo kêt qua xcr 1 van dê Cir tn phi±ng Nghi HiKing phàn ánh chat 

krcing khám chta beth tai  Trung tam Y tê Thj xA Cira Là con han  chê. 
- Báo cáo ket qua giâi quyet van dé C tn phu&ng Thu Thüy phán ánh hin 

nay tai Tram Y té chi có nhân lirc không Co y, bác s tai  tram, bác s tAng ciiông 
ye tram 02 lan trên 01 tuân thirng khOng dáp rng dO thu câu cOa nhân d. 
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3. Phông Ni vi 
Báo cáo két qua giãi quyêt van dê Cu tn phu&ng Nghi Thüy âê nghj can 

quan tam, ho trçY ché d ph cap cho dôi tugng là PCT và BCH Hi nguô'i cao 
tuôi phiRing. 

4. Phông LDTB và XH 
Báo cáo két qua phàn ánh cüa Cu tn phuông Nghi Hôa ye cong tác cap the 

BHYT cho ngithi dan dc bit là tré em duOi 06 tuôi thai gian qua BHYT giao 
cho djch vv Bixu din là không phü hqp và gay khó khàn cho nhân dan; dê nghj 
vic nay nên tiêp tiic giao cho ban chInh sách các phuing theo dOi và cap nhu 
truâc. 

5. Báo hiêrn xã hôi thi xã 
Báo cáo kêt qua phán ánh cüa Cu tn phuông Nghi Thu can xem xét li 

müc thu báo hiêm y tê h9c sinh vi theo quy djnh Báo hiêm y té có giám dan so 
vi các thành viên trong gia dInh; chang han  mt h9c sinh tharn gia báo hiêm y té 
thI trtr&c do bô mc cüng da tham gia thI theo quy djnh con (h9c sinh) thrcc giám. 

6. Phông y t th xã 
Báo cáo két quágiái quyêt kiên nghj cir tn cüa các phix0ng dê nghj thj xã 

tang cung chi dao, kiêm tra chat lucing nithc cüa Cong ty cô phân cap nuc Cira 
LO dam bão cung irng dO khôi hrçrng, chat luqng nguôn nuâc may phic vii sinh 
hoat cho Nhân dan. 

IV. Linh vtyc quail 1' hoit dng du 11th 
Phông VH và IT báo cáo kêt qua kiên nghj cOa cu tn phung NghiHuang 

dé nghj UBND thj xã chi dçto Trung tam Van hóa, the thao và Truyên thông diêu chinh 
gRi phát thanh sao cho phO hcrp tai dai phuang. 

Yêu câu Tnrung các phOng, ban, ngành, don vj nghiêm t(ic thirc hin (Báo 
cáo gui ye Van phông HJJND - UBND thj xã Cira Lô trir&c ngày 30/5/2020. 
email: vanp/ionubiidcualo(ãnzail.com)  dê tOng hçip phic vii tiêp xOc Cii tn va 
báo cáo HDND thj xã tai KS' hQp thu 12 HDND thj xâ khóa V.!. 

Noi u/ian: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch, các PCT thj xa; 
- Các phàng, ban, ngành, dcn vi lien quan; 
- UBMTTQ th xA; 
- UBND các phtrmg; 
- Liru  VT..4X 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

Vö Van Hang 
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