ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH BÌNH THỊNH

Số: 22 /BC - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Bình Thịnh, ngày 08 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Báo cáo những tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ
Thực hiện công văn số 3111/UBND - TCKH ngày 05/8/2022 của UBND
huyện Đức Thọ.Về việc báo cáo nội dung tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc
phòng do UBND huyện giao. Xã Thanh Bình Thịnh xin được báo cáo đề xuất,
kiến nghị một số nội dung cụ thể như sau:
Xã Thanh Bình Thịnh nằm ở phia đông huyện Đức Thọ, có vị trí địa lý:
Phía đông giáp thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc, phía tây giáp xã An Dũng
và xã Lâm trung Thủy, phía nam giáp huyện Can Lộc, phía bắc giáp thị xã Hồng
Lĩnh và các xã Bùi la Nhân, Yên Hồ;
Xã Thanh Bình Thịnh có diện tích đất 13,64 km2, dân số đầu năm 2022
gần 14 ngàn người, mật độ dân số đạt 1.042người/ km2 ;
Ngày 21/11/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết số
819/NQ - UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó ,
sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã Đức Thanh, Thái Yên, Đức Thịnh
thành xã Thanh Bình Thịnh, địa điểm trú sở chính đặt ở Trụ sở Thái Yên cũ. Sau
khi sáp nhập xã giữ nguyên thôn của 3 xã là 14 thôn;
Những khó khăn đề xuất, kiến nghị cụ thể:
1. Xây dựng nông thôn mới. Số thôn chưa đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẩu
nhiều 7/14 thôn. Do đất đai chật hẹp, đường giao thông nhỏ, khó khăn trồng
hàng rào xanh và XD hệ thống thoát nước thải sinh hoạt trong khu dân cư. XD
mô hình sản phẩm OCOP gặp khó khăn. Chuyên môn đã đến găp trực tiếp mà
các doanh nghiệp cũng như các hộ SX không mặn mà XD.
2. Ngân sách: Nợ ngân sách sau sáp nhập lớn, nhất là nợ các công trình
XD NTM đến ngày 30/6/2022 là: 29.076.365.000đ, nợ chi thường xuyên:
3.743.340.000đ.
- Thu ngân sách nguồn thu trên địa bàn giảm, do tác động của dịch Covid
- 19. Các DN, cơ sở SX, hộ kinh doanh giảm nhất là SXKD đồ mộc.
- Chi ngân sách: nhiệm vụ chi cho các hoạt động lớn, kể cả phục vụ
ASXH, người có công, hộ nghèo, cận nghèo…
3. Hạ tầng cơ sở: - Các công trình kết nối như: Đường giao thông, cầu
cống hư hỏng, xuống cấp. Chưa kết nối các xã cũ với nhau.
- Hệ thống thủy lợi phục vụ SX nông nghiệp không đồng bộ. Không đảm
bảo trong việc tưới tiêu trong nông nghiệp nhất là hệ thống tiêu úng. Cầu (Bãi
thẹn) bị hư hỏng phá bỏ không làm lại, gặp nhiều khó khăn cho nhân dân đi lại
sản xuất và lưu thông.
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4. Quản lý đất đai, quy hoạch. Địa bàn rộng, tiếp giáp nhiều xã, huyện,
thị. Tồn đọng lấn chiếm đất đai, địa giới cũ để lại. Công tác giải quyết hồ sơ cấp
đổi tồn đọng vướng mắc nhiều; Quy hoạch hạ tầng các vùng đất ở đấu giá không
có kinh phí để thực hiện.
5. Văn hóa - Xã hội: Hệ thống truyền thanh kết nối xây dựng mới không
có tiền thanh toán, hư hỏng thường xuyên do địa bàn rộng.
- Trường học (có 08 trường) trong đó: có 2 trường chưa đạt chuẩn Quốc
Gia (THCS Thanh Dũng, Tiểu học Đức Thịnh) một số trường cơ sở xuống cấp
như: Tiểu học Đức Thịnh, Mầm non Đức Thịnh, Mầm non Đức Thanh.
- Trạm y tế thiếu máy móc dụng cụ Y tế nhất là phục vụ khám chữa bệnh,
phòng chống dịch…
6. Công tác An ninh - Quốc phòng.
- Địa bàn rộng, ANTT phức tạp, thiếu phương tiện, công cụ hổ trợ như xe
ô tô tải chuyên dùng…
- Trú sở Quân sự đưa ra vị trí mới ở Trạm Y tế Đức Thịnh cũ đã xuống
cấp hư hỏng nặng, phải sữa chữa nâng cấp.
6. Hệ thống chính trị: Chế độ của đội ngủ cán bộ cấp phó Mặt trận Đoàn
thể xã, Mặt trận đoàn thể thôn xóm quá thấp, nhiệm vụ nhiều, không có người
làm.
- Trú sở làm việc hiện nay đã xây dựng năm 2000. Tổng có 12 phòng làm
việc, thực trạng đã xuống cấp, chật hẹp không đủ điều kiện để làm viêc và phục
vụ tiếp dân;
7. Vệ sinh môi trường
- Xử lý rác khó phân hủy, xử lý bụi, nước thải trong làng nghề khó khăn
- Đề nghị cấp có thẩm quyền, Công ty cấp phát nước sạch Hà Tĩnh, xí
nghiệp nhà máy nước Hồng Lĩnh, quản lý, hổ trợ kinh phí trong việc thay thế lại
hệ thống nước sạch lý do. Trước đây do nhân dân đóng góp 100% kinh phí. Nay
đã xuống cấp phải thay thế lại. Kinh phí xây dựng đóng góp quá lớn. Dự kiến
trên 1 hộ trên 7.500.000đ. ( Đang gặp nhiều khó khăn)
Trên đây là báo cáo một số nội dung khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong
thực hiện nhiệm vụ của UBND xã Thanh Bình Thịnh. Kiến nghị dề xuất UBND
huyện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT,VP.
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