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- Các phông, ban, ngành &m vi thi xã; 
- Diên liic Cia Lô, Chi Nhánh VPDK DD Cira Lô, Cong an th 

xã, Ban CH QS thi xâ, Don BPCKC Cira Lô- Ben Thüy; 
- UBND các phumg. 

UBND thi xã Cia Lô nhn ducye Báo cáo s 84/BC- HDND ngây 09/12/2022 
cña Hôi dOng nhân dan th xã báo cáo tOng hcip kiên ci'r tn tnthc ki hop thur tam Hi 
dOng nhân dan th xã khóa VI, nhiêm k 2021 - 2026. Qua do các kiên kiên ngh cüa 
cü tn dâ duxcic HDND th xã tng hcip gui UBND thi xA dé chi dao,  giái quyêt vâ trá Ru 
cur tn. Do do, UBND th xâ yêu cu các phông, ban, ngânh, don vi lien quan, UBND 
các phung thirc hin rnt sO ni dung sau: 

1. Chü dng rà soát các kiên, kiên ngh ma cü tn dãphán ánh den các cap 
nhung chi.ra duçuc xem xét xü 1, hoãc dã xur 1 nhiing cur tn van tiêp tue phãn ánh vâ 
các ni dung cü tn kin nghj, phán ánh duac tng hcrp tai Báo cáo s84/BC- HDND 
ngày 09/12/2022 cña Hi dOng nhân dan thi xã (thuc chtc nàng nhiçm vi và ltnh vcc, 
dia bàn quán l3) dê chü dông xü 1, tharn mru UBND th xã chi dao  giãi quyêt, trá kyi 
nhIhig kiên nghi cüa cur tn thuôc pharn vi giái quyêt cña UBND thi xã; dng thyi báo 
cáo cp có thârn quyên dê giái quyt các kiên nghi thuc thâm quyn giái quyêt cña 
cac co quan cap trên. 

2. Tang cumg cOng tác tuyên truyên phô biên các quy dinh cüa pháp 1ut, các 
chü truong chInh sách dê cü tn, Nhân dan hiêu và thuc hin nghiêm tue. DOng thui chü 
dng, kip thi xü 1 các kiên, kin nghi chInh dáng cüa cü tn, bà con Nhân dan qua 
do tao  sir dng thu.n trong Nhân dan. 

3. Báo cáo kêt qua tham rnuu, giài quyêt ye UBND th xâ (qua Van phông 
HDND-UBND th xâ và gui email: vanp/iongubndcualo(ãjgmaiL corn) dê tOng hp 
báo cáo theo quy dinh. 

(Gtc/ kern theo n5i dung Báo cáo so 84/BC- HDND ngày 09/12/2022 cla HQ/ 

dngnhdn dan thfxã,). 
Yêu cu Trir&ng các phông, ban, ngành, don vj, Chü tjch UBND các phuing 

nghiêm tñc thirc hin./. 
Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- Chü tich, các PCT UBND Thi xä; 
- Các phOng, ban, ngành, don vj lien quan; 
- UBND các phu'à'ng; 
- Lu'u: VT. 



HQI DONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

,
TH! XA CUA LO Dôc 1p - Tir do - Hinh phüc 

So: 84 /BC -HDND Cica Lô, ngày 09 tháng 12 näm 2022 

BAO CÁO 
Tong hçrp kin cir tn tru'&c ky hçp thir tam 

Hi dông nhân dan th1 xA khóa VI, nhim k)T 2021 - 2026 
T1irc hiên Kê hoach so 75/KH-HDNID ngày 01/11/2022 ciia Thung tnrc 

HDND thi xä ye vic tiêp xüc cr tn cüa dai biêu HDND tinh, HDND thj xã 
tnrc và sau kS'  cuôi nãrn 2022 cüa HDND tinh khOa XVIII, HDND thj xã khOa 
VI. Tr ngày 09/11/2022 den ngày 22/11/2022, sau khi phôi hop vth Ban 
Thuäng truc UBMTTQ Viêt Narn th xã cüng vth Thuing true HDND, Ban 
Thuäng true UBMTTQ Vit Narn các phuäng to chüc cho các dai  biêu HDND 
tinh, thj xã tiêp xic vOi cr tn 7 phucng, Thithng true HDND thi xã tong hcp các 

kiên, kiên nghj ye các van dê, linh vuc thuc thârn quyn giái quyt cüa 
UBND, cac phông, ban, nganh thj xã nhu sau: 

I. Linh vlyc lien quan cong tác quãn I do th, xãy dirng co' ban, hoän thin 
hi tang khu dâu giá (13 kiên).. 

1. Cu' tn phu'b'ng Nghi Thu: 
Cir tn Hoàng Khäc Lê, khôi 4 kiên nghj thi xa d tt.r xây du'ng ha thng diên 

chêu sang khu dâu gia tai  phia tay dtrng 46. Ni dung nay dixcic dông clii Bi thu Thj 
u' kêt lun tai buôi lam vic vOi phu?mg Nghi Thu nhtmg chua ducc giãi quyêt. 

2. Cw tn phu*ng Nghi Thüy: 
- Cr tn Büi Van Yen, khôi Thánh Cong kiën nghi thi xä quan tarn clii dao 

day nhanh tiên d, snn hoàn then  70m muong tiêu nucc thai phIa tây khôi 
Thành Cong và day nhanh tiên do xây dirng Nhà van hoá khôi Thành Cong. 

- Cáe cü tn Hoàng Thanh Hông, Pham Van Hái, khôi BInh Minh dê nghj 
thi xâ clii dao,  bô tn ngân sách day nhanh tiên dO thi cong muong, cong cháo 
durng Pharn Huy. 

- Cr tni Pliam Van Hãi, kliôi BInh Minh; cr tn VO Xuan Tan, khôi Thàrth 
Cong dê ngh UBND thj xä sam clii dao  khc phiic các diem hu hông mt dithng 
Lê Th Bach  Cat. 

3. Cfr tn phu'ô'ng Nghi Hãi: 
Cr tn Mai Hung Cuang, khOi Lam Thanh phãn ánh tinh trang ngp ñng 

cue bô tai khOi Lam Thanli (tnrac cong Den Lang Hiêu, Truäng THCS Hãi 
HOa). De nghj UBND thi xä chi dao,  có biên pliáp giái quyet can co, chông ngtp 
üng trong các dot rnua lii cio nhân dan. 

4. Cfr tn phu*ng Nghi Hôa: 
Cr tn ,Trân Manh Lrc, khOi 5, kiên nghi thj xä quan tam, sam thi cOng 

duäng dc sO 3 (doan tü pliuäng Nghi Hoà den duäng Pham Nguyen Du) dam 
bão phát triOn kinh tê - xã hi cho khu we phIa Nam thi xã. 

5. Cir tni phu'ô'ng Nghi Htro'ng: 
- Cu tn Hoàng Van Vinh, kliOi Vinli Tan dê nghj thj xã quan tam dâu tu, 

sam thi cOng các tuyên duing ngang khu dan cu khi Vinh Tan kliu viIc phIa 
dOng duäng Mai Thñc Loan. 
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- Cir tn Tthn Xuân Hng, khi Vinh Tin d nghj thj xä quail târnb tn 
ngân sách rn r5ng  tuyên diräng Hoáng Dan (tr nhà ông Trân ThQ Dông di 
phu?ng Nghi Tim). 

- Cu tn Dang Van Thanh, kh6i Din Bin dê ngh th xã dâu tu lát via he 
dung Nguyn Sinh Cung (doan tr Trurng THCS Nghi Huang di Chcy San). 

6. Cfr tn phu*ng Thu ThUy: 
- Cr tn Ch DInh Phucing, khôi 1 dê nghj UBND thi xã quan tarn, bô tn 

ngân sách d thông các tuyên dung theo kê hoach nhu: duing ngang so 3, 4, 5, 
du'?ng dQc s 2, dumg 2'. 

- Cr tn Trnh Xuân Tucing, khôi 1 dê nghi UBND thj xa clii dao,  don doe 
dan v thi cong day nhanh tiên d cong tninh cái tao,  nâng cap du'?cng dcc sO 3 
(tr nhà thi du TDTT th xã den tuorng Thánh gia) hoân thânh và ban giao dua 
vào sr thing trrnfc Têt Nguyen Dan 2023, darn bão giao thOng, thun tin cho 
viêc di lai cña nhân dan. 

7. Cii' tn phu'ô'ng Nghi Tan: 
C tn Nguyen DInh Cat, k1ii 7, phán ánh dirng tinh lô 535 không có h 

tiing mirang tiêu nuc, trong các dcit rnua dã gay ngâp iingcho cac h5 dan 
khôi 7, dê nghi cac cap, các ngành quan tam xem xét, giãi quyêt. 

II. Linh vu'c cong tác bôi thtrö'ng giii phóng mit bang, tái dnh cu', cap giãy 
chfrng nhn quyên sfr diing dat (03 kiên). 

1. Ctr tn phu*ng Nghi Hôa: 
Cr tn Tnrccng Thi Hãi và Nguyen DInh Can, khôi 3, dê nghi UBND thj xa 

quan tam bô trI tái dijnlri cu phü hcp cho các hO thuc din giãi phOng mt 
bang xây dçmg dung ngang sO 21. Mc dü UIBND thj xa dâ. bO tn tái djnh Cu,  
song chua diuo'c các hO dOng tinh. Cr tn die ngh UBND th xä nghiên cru, 
xem xét, bO tn tãi dinli cu phU hçip, dáp mg nguyen vQng cUa nhân dan. 

2. Cii' tn phtro'ng Nghi Tan: 
Cr tn Trân DInh Yen, khOi 8, phán ánh gia dInh con gái ông lain ho sa, 

thu tue tácii dt thai gian dã gân 01 nãrn nlmng chira có ket qua. Dé nghj UBND 
th xã chi dao  Clii nhánh Van phàng dat dai Cüa Là kiêrn tra, trá lai, giãi quyêt 
cho cu tn. 

3. Ctr tni phu*ng Nghi Thu: 
Cr tn Nguyen Thanh Lam, khOi 3, d ngh UBND tIi xã clii dao  các 

phOng, ban lien quan trá lai vic cap giây chuirng nhn quyen stir dijng dat thfra 
dat 04, t ban do 09 phuäng nghi Thu cho gia dInh 011g. Thii tiic, h sa dã tIiirc 
hin ttir lâu nhung chua du'cic tra läi, giái quyt. 

III. Linh viuc chê do chInh sách ( 04 kiên): 
1. Cii' tn phu'ông Nghi Thu: 
Ctir tn Phüng Mmli Tiên, khOi 3 (cirn DOng Quyên) dê nghj UBND thi xã 

clii dao,  lam rö trách nhiern  tp the, cac nhan ye vic chu'a thông tin rng rãi, kjp 
thai cho ctir tni ye 1p  hO sa giãi quyet tr cap kliu vrc rnt lan dOi vai ngu'ai lao 
dng có thai gian phuc vi trong quân dôi theo cong van sO 70/BHXH-CSXH 



3 

cña Bâo hiin xã hôi Viêt Nam ngày 13/01/2011, dan den vic chira giãi quyt 
ducic chê do cho các dôi tixang. 

2. Cu' tn phu'ông Nghi Hãi: 
- Cr tn Mai Hung Cithng, khôi Lam Thanh, hOi và dê nghj UBND thj xa 

clii dao các phông, ban lien quan klein tra, trã Ri cho tnrYng hcip ngräi cao tuôi 
cüa khôi nãrn nay 82 tuôi (a khôi Lain Thanh) dang husang die d tuât cña 
cliông, bà cO duGc lnthng chê do tro cap dôi vai nguai ttir 80 tra len theo quy 
dinh cüa nhà nuac hay không? 

- Cr tn Nguyen Van Luyn, kh6i Hãi Nain, de nghi UBND thj xa chi dao, 
kiêrn tra viêe giãi quyêt die d cho 20 dôi trcing thanh niên xung phong, dã lam 
ho sci tr nãin 2019 den nay chira ducc giãi quyêt chê d. 

- Cr fri Trãn Thanh Lan, khôi Hài Nain, dê ngh UBND thj xâ clii dao  các 
phOng, ban, ngành cO lien quan kiêrn tra, xem xét giái quyêt die d chat dc da 
Cain cho vci là Nguyen Thi Bão, tharn gia quân dôi tr nãrn 1961 den 1967, dä lam 
ho sc giãi quy& die dO cht doe da cam nhung chira drcc hirang chê d. 

IV. Linh vi'c phát triên du 1ch (08 ' kiên) 
1. Cii' tn phung Nghi Thu: 
Cr tn Pluiing Minh S', khôi 1, dê nghi UBND thj xä cii dao  day nlianh 

tiên do thi cong dr an cãi tao  bãi biên phIa dông di±ng BInli Mini dê kjp thai 
phuc vu rniia du ljch 2023. 

2. Cii' tn phu*ng Nghi Hôa: 
- Cii tn Lê Hông Hcp, Trân Manh  Lrc, khôi 5, dê nghi UBND tinh sthn 

tliâm dinh, chap thuân dâu tir và dê nghj UBND th xä quan tam bô tn ngân sách 
dâu tr và day nhanh tiên d thirc hin khu am tlnrc trên dia bàn phirang, dam 
bào phuc vii phát triên kinh tê - xâ hi ciia dja phtrcing. 

- Cii tn Lê Hông Hop,  khôi 5, VO Ngc Hoàng, khOi 1, phux?yng Thu Thus' 
kiên nghj th xâ quan tam dâu tu xây dçrng dOng b ha tang kr  thut tii duang 
BInh Minh dn diRyng dc sO 3, dam hão pliát trien san xuât, kinh doanh sau ku 
dã thirc hiên tiành cong vied thu hOi, giài toã cad ky ôt kinh doanh phIa dOng 
dung Binh Mmli. 

- Cii tn Lê Hông Hop,  khOi 5, dê ngh UBND th xã clii dao  cOng tác ye 
sinh mOi tnrang, càni báo an toàn cho nguäi dan, du khách khi tam biên, darn 
bão an ninh trât tçr tai  kim virc dir an khu vui ciai giãi tn Ciia Hi doan duäng 
nOi tir duäng ngang sO 20 xuông biên, sam có kê hoach chinh trang, quán l' 
darn bão các lioat dng du ljch & khu virc nay. 

3. Cfr tn phu'ô'ng Thu Thiiy: 
- Cii tn Trjnh Xuân Tuong, khOi 1, dê kien nghj UBND thj xã sam thu 

hOi, giái piOng nhà nghi 382, Nià Ong Luu, Tram Thy van va Buu dien;  tang 
cuang cii dao  darn bão cong tad an nini trt tr phIa tây di.rang BInh Mini. 

- De nghj UBND thj xa quan tam cii dao,  tang cuang kiêin tra, giárn sat 
viec cp giy phép kinh doanh cac quán Bar, dam bào không gay tieng On, cong 
tác ye sinh mOi tru'ang, an nini trt tu, phông chông té nan  xã lii, cong tad 
phàng ciáy, ciüa ciáy... 
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- Cr in Ch Dinh Phucmg, kh6i 1, d nghi UBND thi xã srn có chü tnrung 
d lanE dao,  chi  dao  thay dôi bô mat du ljch Cra Là; tang cung cong tác quân I du 
lich, darn báo hành lang an toân giao thông, quan l xe din, mo to nuO'c, v sinh an 
toàn thrc phrn... 

- Cu tn Phan Thanh Xuân, khôi 2, dê nghj UBND th xâ tang cung chi 
dao, don d6c các dGn vi lam sach  rnt bang phIa dông duäng BInh Minh, sau khi 
dä giãi tôa các ky ôt, chuân hi các djch vçi thiêt yêu và tp trung quáng bá hinh 
ánh tint hut khách du lich. 

V. Linh vii'C xây thrng khu dan Cu' kiêu mãu (06 kiên) 
Cir fri Uông Van Hñng, khôi Yen Son (Nghi Thui); Pharn Thj Ha, khôi 2 và 

Lê Ngoc Qu'nh, khOi 3, phixäng Nghi Hoà; Tr5n Xuân HOng, khôi Vinh lien, 
phung Nghi Huong; Nguyen Duy Thanh, Vö Ngoc Hoàng khôi 1, phurng Thu 
Thu dê nghi UBNID thj xã chi dao  các phàng, ban srn hO trcY xi rnäng dê thrc 1iin 
các cOng tnInh dung be tOng, nurcing tiêu nu'O'c, in rng nba van boa khôi, xây 
dmg khu dn cu kiêu rnâu. 

VI. Linh viyc v sinh môi tru*ng (03 kien) 
Cu' tn phu'ö'ng Nghi Tan: 
- Cr tn Trân Xuân Chat, khOi 2, dê nghj UBND thj xã chi dao,  phOi hcp 

thuc hiên tOt cOng tác quán 1 tàu thuyn các dja phuang hoat dng dánh bat trên 
vüng biên Cira Là dñng các hInh thirc dánh bat hui diet  (dã cao, xung din), hu' 
hoai rnôi truäng, ngu truäng dánh bat cüa ngu dan. 

- Cr tn Ngô Minh That, khOi 3, dê nghj UBND th xã sam di dai các kho 
dOng ra khài các khu dan Cu, darn báo boat dng san xuât kinh doanh vâ v sinh 
inOi truäng cho khu dan cu. 

- Cñ' tn Trân Xuân Chat, khOi 2, dO nghj UBND th xã chi dao,  kiOrn tra, 
xr l cOng tác v sinh rnOi tru'ang, nuac thai dO na cira sOn Hiên nay, nuac thai 
sinh hoat chua qua xrl do trirc tiOp ra cra sOng gay ô nhiOm, bOc rnüi hOi thOi, 
ánh hu'ang dOn san xuât, dai sOng cüa nhân dan. 

VII. Linh V1yC giáo dtic (02 kiên) 
1. Cu tn các phtrông: 
Phán anh hçc phI nämn hoc rnai 2022 - 2023 theo Nghi quyOt cüa HDND 

tinh tang qua cao va cà sr chenh 1ch lan. Cir tni dO nghi UBND thj xã kiOn nghi 
HDNID tinh xern xét, diOu chinh cho phñ hop. 

2. Cfr tn phtrà'ng Nghi Tan: 
Cu tn VO Thj Diêu Lan, giáo viOn Twang TiOu hQc Nghi Tan dO nghi 

UBND thj xã quan tarn hO trI tuyOn dung dñ giáo vien và ho trI ngân sách dO chi 
trã luong cho di ngü giáo vien hcip dOng trixang. Hin nay, twang thiki 26 giáo 
viOn, dang hcip dOng 13 giao viên dê darn bao cOng tác day  hQc. 

VIII. Linh vrc Diên sinh hoat (04 ' kien) 
1. Cu' tn phu*ng Nghi Thily: 
- Cir tn Hoàng Thanh HOng, khOi BInh Minh, phãn ãnh mnt sO ct din 

trOn dja bàn dã xuOng cap, dO nghj UBND th xã chi dao Dien 1rc Cira Là kiOrn tna, 
thay the, darn bao an toân sr ding din cho ngixai dan. 
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- Cr tn Uông Van Hfing, kh6i Yen Son, d nghj UBND thj xã quan tarn 
dâu tu lap h thông luâi din sinh hoat cho khu dâu giá, tái djnh Cu khôi Doàn 
Kêt, phu?ng Nghi Thui. 

2. Cir tn phirông Nghi Hal: 
Cu tn Mai Nhu Y, khôi Trung Thanh, dê nghi IJBND thi xã chi dao  Din 

lire Cra Là nâng phu tãi tram dien  khôi Trung Thanh, dam báo dien  sinh hoat 
cho Nhân dan. 

3. Cir tn phu*ng Nghi Tan:,  
Cr tn Nguyen Due Tiên, khôi 1, dê nghj UBND thi xà clii dao  Din lire 

Cra Là kiêrn tra, có giái pháp dam bão an toàn tuyên dung day diên chay trên 
nba 40 ho dan trên dia bàn kh6i. 

IX. Linh vIrc cong tác an ninh trot tir, an toàn giao thông (02 kiên). 
- Cr tn Mai Hung Cung, khôi Lam Thanh, phuäng Nghi Hái phãn ánh 

tuyên duäng yen sOng Lam (dung Cra Hi), có nhiêu xc trong tái lan chay 
qua, vung vãi cat, sOi, vt lieu,  barn cài inh Oi... .ãnh huang den m' quan và dan 
sinh. Dê nghj UBND thj xä clii dao  các lire lucing chrc nãng kiêrn tra, xü 1'. 

- Cir tn Trân Minh Thüc, khôi Hãi Giang 1, phuäng Nghi Hãi phàn ánh 
int so quán nuac ben duäng sr thing ba kéo dê hat Karaoke tir 19 gi den dêrn 
khuya; lam ành hung den dan sinh, vi pham tiêng on, ãnh hrnxng m9 quan 
diräng phô. Dê nghi UBND thi xã clii dao  các don vi kiêm tra, xu l. 

X. Linh vt1c hot dng HDND, diii biêu HDND thj xã (02 kiên) 
- Cu tn Trjnh Xuân Tuong, khOi 1, phu?ing Thu Thus' kiên nghj nâng cao 

vai trà cüa HDND trong viêc giárn sat vic tliirc hiên Nghj quyêt HDND, viec 
triên khai các kê hoach xây dung nhu: xây dung cOng trInh tnräng tiêu hQc, 
truäng Mârn non, và các cOng trInh dan sinh khác tránh trung hp kéo dài ánh 
huang den cOng tác day  và hQc cüng nhu di sOng dan sinh. 

- C tn Phüng Minh S', khOi 1 (cim Hiêu Hap,  phithng Nghi Thu) kiên 
ngh Hi dông nhân dan và dai  biêu HDND th xa bâu trên dja bàn phuäng Nghi 
Thu giárn sat vic clii ngan sách cho cong tác tuyên truyên bâu cr dai  biêu Quôc 
khóa XV va HDND các cap, nhiern k' 2021 - 2026. Hin nay phuang Nghi Thu 
dang ncc doanh ngliip lam tuyên tnuyên cong the bâu cü chua duc thanh toán (dã 
kien nghj tr cuc tiêp xñc tnrac ki  hQp thr 6, HDND tIi xã) 

XI. Ngoài nhfrng ni dung trên, con có mt sO kiên nghj cüa cü' tni thuc 
thãm quyên cap tinh, Thtrông tniyc HJJND thj xä dã tOng hp gm HDND tinh; 
Mt so kiên nghj dA dtrçc UBND th1 xä, các co' quan chtrc näng trã lOi tii cäc 
buOi tiêp xtTic cfr tn và se trã 101 ti k5' hQp thfr 8 HDND thj xã khOa VI. 

men day là tong hcp 47 ' kiên trên 10 linh virc kiên ngh cüa cr tn thj xã 
truac k' hçp thir 8, Hi dOng nhan dan thj xã khóa VI; dê ngh càc dai  bieu Hi 
dOng nhan dan thj xã thuäng xuyên giárn sat, dOn doe các co quan eO lien quan 
trong viec  thijc  hen  các van dê dã nêu dê tra li cho cü tn biêt./. 

HO! DONG NHAN DAN THI XA 
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