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BÁO CÁO 

Kiến nghị của cử tri phường Đại Nài  

gửi tới Hội nghị đối thoại lần 1 năm 2020 của thành phố 

 

Thực hiện công văn số 2247/UBND-VP ngày 16/9/2020 của thành phố Hà 

Tĩnh về việc đăng ký các ý kiến đối thoại của địa phương tại Hội nghị đối thoại lần 1 

năm 2020. UBND phường đã khảo sát và đăng ký ý kiến của cử tri gửi tới Hội nghị  

đối thoại lần 1 năm 2020 của thành phố như sau: 

1. Tại sao hồ sơ đề nghị công nhận diện tích đất ở trước 1980 ở phường xã đã 

hoàn thiện nộp lên thành phố mà thành phố lại chậm giải quyết gây bức xúc trong 

nhân dân (Ý kiến ông Nguyễn Văn Dũng Tổ trưởng TDP2). 

2. Phường Đại Nài hiện còn 130ha sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên đường nội 

đồng, mương tưới tiêu.v.v… hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng ngân sách 

phường khó khăn, nhân dân đóng góp thì quá lớn. Đề nghị thành phố có cơ chế đầu 

tư về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp (Ý kiến bà Trần Thị Hồng – BTCB 

tổ dân phố 2 và ông Dương Khởi tổ trưởng TDP7) 

3. Hiện nay tuyến đê Tả Phủ còn 130m chưa được thi công, đang mùa mưa 

bão đề nghị UBND thành phố thực hiện công tác đền bù GPMB và triển khai thi 

công.  (Ý kiến bà Trần Thị Hồng – BTCB tổ dân phố 2) 

4. Đề nghị thay đổi cơ chế đầu tư mương tiêu thoát vì hiện tại cơ chế đầu tư 

quá thấp nên khó huy động nhân dân (Ý kiến ông Dương Khởi, Tổ trưởng TDP7). 

5. Tổ dân phố 5, phường Đại Nài đã huy động nhân dân xây dựng mương 

thoát bẩn (huy động gần 30 triệu đồng), tuy nhiên do địa hình không xây dựng được 

mà phải mua ống Bi về lắp đặt, vậy có được hưởng cơ chế hỗ trợ của thành phố 

không?; 

 Đơn vị TDP5 đang xây dựng tổ dân phố mẫu, tuy nhiên còn vướng một số hộ 

chưa giải phóng mặt bằng đường 26/3, đề nghị thành phố có phương án giải quyết để 

tạo điều kiện cho TDP hoàn thành theo kế hoạch xây dựng tổ dân phố mẫu;  Hiện 

nay đường Hà Huy Giáp nằm giữa trường Chính trị Trần Phú và trường Văn hóa 

Nghệ thuật Nguyễn Du, thời gian vừa qua xe chạy thi công dẫn tới tuyến đường bị 

hư hỏng nặng,. Đề nghị thành phố có phương án tu sửa để nhân dân đi lại.  (Ý kiến 

ông Lê Văn Sơn, Tổ trưởng TDP5)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Văn phòng UBND TP; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND; (B/C) 

- Chủ tịch, phó CT UBND; 

- Các tổ dân phố có ý kiến đối thoại; 

- Lưu: VP; 
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