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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám
HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thực hiện Công văn số 19/HĐND-VP ngày 26/7/2018 của Thường trực
Hội đồng nhân dân quận về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cụ thể của cử tri tại
kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân quận,
Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể như sau:
1. Cử tri phường Cầu Đất
a, Trạm điện thoại tại ngõ 14 Cầu Đất, Tổ dân phố số 5 của Viễn thông
Hải Phòng không còn sử dụng và đã được bàn giao cho UBND phường quản
lý. Đề nghị quận quan tâm bố trí kinh phí xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa
tại khu đất trên.
Trả lời:
Trạm điện thoại tại ngõ 14 Cầu Đất trước đây thuộc quản lý của Công ty
Bưu chính Viễn thông Hải Phòng, nay đã bàn giao lại cho UBND phường Cầu
Đất tiếp nhận và quản lý từ tháng 9/2017 để sử dụng vào mục đích công cộng.
Theo báo cáo của UBND phường Cầu Đất, nhân dân Tổ Dân phố số 5 đã thống
nhất phương án cải tạo khu đất làm sân chung cho khu dân cư theo cơ chế thành
phố hỗ trợ vật tư tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của
HĐND thành phố. UBND quận đã tổng hợp vào nhu cầu hỗ trợ xi măng năm
2019, báo cáo UBND thành phố. Sau khi được phê duyệt, UBND quận sẽ chỉ
đạo UBND phường Cầu Đất thực hiện trong năm 2019.
b, Cử tri tiếp tục đề nghị quận quan tâm giải quyết vấn đề Hội trường
35/99 đường Cầu Đất để tạo điều kiện cho Nhân dân làm khu sinh hoạt
chung.
Trả lời:
Tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND
quận đã trả lời nội dung kiến nghị này của cử tri, cụ thể:
Căn nhà số 35/99 Cầu Đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, đã được
UBND quận tổ chức bán đấu giá và bàn giao cho người trúng đấu giá theo quy
định của pháp luật. Vì vậy, kiến nghị của các hộ về việc giải quyết Hội trường
35/99 Cầu Đất để tạo điều kiện cho nhân dân làm khu sinh hoạt chung là không
có cơ sở để thực hiện.
Trong thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Cầu Đất cùng
các đoàn thể, phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động nhân
dân tại ngõ 99 Cầu Đất chấp hành, tạo điều kiện cho người trúng đấu giá thực
hiện quyền sở hữu căn nhà số 35/99 Cầu Đất, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực.

c) Đề nghị quận quan tâm cải tạo hệ thống thoát nước và ngõ 43, 45
Trần Nhật Duật.
Trả lời:
Qua khảo sát, hiện trạng hệ thống thoát nước và mặt ngõ 43, 45 Trần Nhật
Duật đã xuống cấp. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã giao UBND phường
Cầu Đất tuyên truyền, vận động và được nhân dân đồng thuận thực hiện việc cải
tạo ngõ theo cơ chế thành phố hỗ trợ vật tư tại Nghị quyết số 05/2018/NQHĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố; đồng thời, tổng hợp vào nhu cầu
hỗ trợ xi măng năm 2019, báo cáo UBND thành phố. Sau khi được phê duyệt,
UBND quận sẽ chỉ đạo UBND phường Cầu Đất thực hiện trong năm 2019.
d) Nhà Văn hóa Thanh niên là nơi nhân dân tập thể dục nhưng hiện nay
có 01 hộ gia đình bán nước lấn chiếm vỉa hè, ô tô để không có lối cho nhân
dân đi lại. Đề nghị quận quan tâm chỉ đạo giải quyết.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận, UBND
phường Lạch Tray phối hợp với Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, nhắc nhở, xử lý
nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn
bán, đậu đỗ xe ô tô, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân trong khu
vực. Đến nay, không còn trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực, tình
trạng đậu đỗ xe không đúng quy định đã giảm.
Thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên
quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, khắc phục tình trạng vi
phạm TTATGT – TTĐH – VSMTĐT tại khu vực.
đ) Tổ dân phố số 14 phường Cầu Đất có 02 ngách được cải tạo theo cơ
chế thành phố hỗ trợ vật tư, tuy nhiên đến nay ngách 09/148 Cầu Đất đã triển
khai nhưng chưa được hỗ trợ xi măng. Đề nghị quận quan tâm đôn đốc để
ngõ được cải tạo.
Trả lời:
Ngách 09/148 Cầu Đất đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch hỗ
trợ xi măng tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 21/9/2018. Hiện nay,
UBND quận đang chỉ đạo UBND các phường hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán
việc cải tạo ngõ, ngách giai đoạn trước để làm cơ sở tiếp tục đề nghị đơn vị cung
ứng xi măng cho nhân dân triển khai thực hiện đối với các ngõ, ngách đã được
UBND thành phố phê duyệt.
2. Cử tri phường Cầu Tre:
Đề nghị quận quan tâm nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước và mặt
ngõ bên cạnh trường Mầm non 8/3 từ khu vực trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ
thuật và Công nghệ Hải Phòng đến lối đi ra ngõ 256 Đà Nẵng trước lô nhà A2
Thái Phiên thuộc Tổ dân phố số 16, 24.
Trả lời:
Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn
phối hợp UBND phường Cầu Tre khảo sát hệ thống thoát nước và mặt ngõ tại khu
vực và đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa, cụ thể:
- Đối với đoạn ngõ bên cạnh Trường Mầm non 8/3: UBND quận đã đưa vào
kế hoạch đầu tư công năm 2019 để triển khai thực hiện.
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- Đối với đoạn ngõ trước lô nhà A2 tập thể Thái Phiên (nằm trong khu vực
thực hiện Dự án cải tạo chung cư của thành phố): UBND quận đã giao UBND
phường Cầu Tre tuyên truyền, vận động và được nhân dân đồng thuận thực hiện
cải tạo, nâng cấp theo tinh thần Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày
12/7/2018 của HĐND thành phố; đồng thời, tổng hợp vào nhu cầu hỗ trợ xi
măng năm 2019, báo cáo UBND thành phố. Sau khi được phê duyệt, UBND
quận sẽ chỉ đạo UBND phường Cầu Tre thực hiện việc cải tạo ngõ trong năm
2019, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
3. Cử tri phường Đằng Giang
a) Đề nghị quận đưa ngách 37 ngõ 215 Lạch Tray, ngõ 16 Xóm Trung
vào danh mục đầu tư công năm 2019 để tiến hành cải tạo, nâng cấp.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã giao các phòng chuyên môn phối
hợp UBND phường khảo sát cụ thể hiện trạng từng ngõ, cụ thể:
- Đối với ngõ 16 xóm Trung: UBND quận đưa vào kế hoạch đầu tư công
năm 2019 để triển khai thực hiện.
- Đối với ngách 37 ngõ 215 Lạch Tray: UBND quận đã giao UBND phường
Đằng Giang tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cải tạo, nâng cấp theo cơ
chế thành phố hỗ trợ xi măng tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày
12/7/2018 của HĐND thành phố. Bên cạnh đó, UBND phường Đằng Giang đã
làm việc cụ thể và được Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải
Phòng thống nhất nâng cấp hệ thống thoát nước kết hợp cải tạo mặt ngõ đã
xuống cấp. Sau khi UBND thành phố phê duyệt kế hoạch hỗ trợ xi măng và các
đơn vị thống nhất kế hoạch thực hiện, UBND quận sẽ chỉ đạo thực hiện việc cải
tạo ngõ, phục vụ nhu cầu của nhân dân trong năm 2019.
b) Đề nghị lắp đèn chiếu sáng ngõ 420 Lạch Tray (Dự án cứng hóa cống
7 gian) vì hiện nay trong ngõ có nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống, xe qua
lại nhiều.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Đằng Giang
phối hợp với Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng khảo sát số lượng
bóng đèn cần lắp đặt, tổ chức họp, tuyên truyền, vận động và được nhân dân
đồng thuận triển khai theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018
của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn
chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ xuống cấp. Đến nay,
UBND quận đã tổng hợp số lượng bóng điện cần lắp là 11 bóng, gửi UBND
thành phố. Sau khi được phê duyệt, UBND quận sẽ chỉ đạo UBND phường
Đằng Giang phối hợp Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng triển khai lắp đặt, phục
vụ nhu cầu của cử tri.
c)Dự án ĐTXD khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường
Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang và Dự án ĐTXD tuyến đường Đông Khê 2
thực hiện kéo dài nhiều năm. Đề nghị quận cho biết kế hoạch và nguồn vốn bố
trí của thành phố thực hiện Dự án trong năm 2018; xem xét tính toán lại việc
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áp giá bồi thường đất ở và giá đất tái định cư cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi
của người dân khi thực hiện Dự án ĐTXD khu tái định cư phục vụ giải phóng
mặt bằng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang.
Trả lời:
- Về kế hoạch và nguồn vốn bố trí của thành phố thực hiện Dự án tuyến
đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang và Dự án ĐTXD tuyến đường Đông
Khê 2:
Dự án Khu tái định cư phường Đằng Giang và Dự án đầu tư xây dựng
tuyến đường Đông Khê 2 kéo dài do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm,
các hộ dân còn nhiều kiến nghị, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến việc giải ngân
nguồn vốn bố trí cho các dự án. Để thực hiện kế hoạch xây dựng các dự án trong
năm 2018, UBND quận đã có văn bản đề nghị HĐND, UBND thành phố bố trí
vốn năm 2018 cho Dự án Khu tái định cư phường Đằng Giang là 80 tỷ đồng, Dự
án đường Đông Khê 2 là 400 tỷ đồng. Đến nay, UBND thành phố đã bố trí 13,5
tỷ đồng cho Dự án tái định cư phường Đằng Giang và 10 tỷ đồng cho Dự án
đường Đông Khê 2. Việc giải ngân nguồn vốn này đã cơ bản hoàn thành.
- Về kiến nghị xem xét tính toán lại việc áp giá bồi thường đất ở và giá đất
tái định cư cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người dân khi thực hiện Dự án
ĐTXD khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông Khê 2 tại
phường Đằng Giang:
Việc xây dựng giá đất cụ thể để tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất ở và giao
tái định cư thực hiện Dự án ĐTXD khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng
tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang đã được UBND thành phố chỉ
đạo các sở, ngành có liên quan, UBND quận phối hợp thực hiện theo đúng trình tự,
thủ tục quy định. Quá trình thực hiện đã tiếp thu, điều chỉnh theo kiến nghị của các
hộ dân. Việc cử tri tiếp tục có ý kiến, UBND quận sẽ báo cáo UBND thành phố để
xem xét.
d) Việc thực hiện Dự án mương An Kim Hải, Dự án ĐTXD khu tái định
cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng
Giang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thoát nước khu vực Xóm Trại,
thường xuyên ngập lụt khi trời mưa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của
nhân dân. Đề nghị quận có biện pháp khắc phục kịp thời và trong quá trình
thi công dự án phải chú ý tới cảnh quan khu vực cây đa 13 gốc, việc đổ cát
mặn trực tiếp ảnh hưởng tới sự sống của cây đa là cây di sản quốc gia.
Trả lời:
- Về việc thực hiện Dự án mương An Kim Hải, Dự án ĐTXD khu tái định cư
phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thoát nước khu vực Xóm Trại, thường xuyên
ngập lụt khi trời mưa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã có nhiều văn bản đề nghị Ban Quản
lý Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ thi
công Dự án cải tạo mương An Kim Hải, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung
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của thành phố, đảm bảo nhu cầu thoát nước cho nhân dân tại khu vực; đến nay,
Dự án đã cơ bản hoàn thành.
Đối với Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại phường Đằng Giang,
UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2
tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước tại khu vực đất chưa giải phóng mặt bằng;
đồng thời, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của dự án nhằm giải quyết
việc tiêu thoát nước tạm thời, đảm bảo việc sinh hoạt của nhân dân trong khu
vực, hoàn thành trong tháng 8/2018. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng
ngập lụt trong khu vực cần phải hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích còn lại
để xây dựng hoàn thiện đồng bộ hệ thống công trình thoát nước dự án theo quy
hoạch được duyệt. UBND quận đề nghị nhân dân ủng hộ, đồng thuận trong công
tác giải phóng mặt bằng để Dự án sớm hoàn thiện, đồng bộ các hạng mục công
trình theo quy hoạch.
- Về việc thi công Dự án ĐTXD khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt
bằng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang phải chú ý tới cảnh quan
khu vực cây đa 13 gốc, việc đổ cát mặn trực tiếp ảnh hưởng tới sự sống của cây
đa là cây di sản quốc gia:
Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu
tư xây dựng đường Đông Khê 2 trong quá trình triển khai thi công phải đảm bảo
cảnh quan khu vực cây đa 13 gốc và đảm bảo chất lượng cát phục vụ dự án theo
đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, không sử dụng cát mặn để san lấp công trình.
đ) Đề nghị quận đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ và tài sản trên đất cho
các hộ khu vực Đầm Trung (Văn Cao).
Trả lời:
Thực hiện Thông báo số 325/TB-UBND ngày 12/9/2018 của UBND thành
phố về kết luận của UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về việc cấp
Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Dự án Khu nhà ở Đầm
Trung, phường Đằng Giang, UBND quận đã thành lập Tổ Công tác để kiểm tra,
rà soát hồ sơ của từng hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất ở, nhà ở trong dự án của Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Cửu
Long và lập hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận cho các hộ theo quy định. Hiện nay,
UBND quận đã thông báo chủ trương của UBND thành phố tới 100% hộ gia
đình, cá nhân có liên quan, đã lập trích đo các thửa đất và chuyển các hộ ký giáp
ranh. Sau khi UBND thành phố phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ thu tiền sử
dụng đất và điều chỉnh Quyết định giao đất tại khu vực, UBND quận sẽ căn cứ
để triển khai cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.
e) Đề nghị quận đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình Trung tâm
văn hóa phường Đằng Giang.
Trả lời:
Công trình Trung tâm văn hóa phường Đằng Giang đã được UBND quận
bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trong năm 2017 và 2018. Tiếp thu ý kiến cử
tri, UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản quận
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và nhà thầu tập trung thực hiện. Đến nay, công trình đã hoàn thành và bàn giao
cho UBND phường Đằng Giang quản lý trong tháng 10/2018.
g) Đề nghị quận kiến nghị với cơ quan chức năng của thành phố quan
tâm lắp đặt họng nước cứu hỏa tại Đường vào nghĩa trang liệt sỹ.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã phối hợp Sở Xây dựng, Công ty Cổ
phần Cấp nước Hải Phòng lắp đặt 02 họng cứu hỏa tại số 08 và số 28 Đường
vào nghĩa trang liệt sỹ, hoàn thành vào ngày 11/10/2018.
h) Đề nghị quận kiểm tra và chuyển hộ kinh doanh bình oxy tại số 8
đường Thiên Lôi tránh xa khu vực các hộ dân để đảm bảo vệ sinh môi trường
và đề phòng nguy cơ cháy nổ.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra cơ sở kinh doanh bình
khí tại địa chỉ số 8 đường Thiên Lôi, phường Đằng Giang. Căn cứ các quy định
pháp luật, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn Công ty TNHH Vật tư Hoàng Lâm (địa chỉ
số 37/420 Lạch Tray) bổ sung hồ sơ và các điều kiện đảm bảo an toàn cho nhân
dân tại cơ sở số 8 Thiên Lôi. Doanh nghiệp đã cam kết di chuyển các bình khí sang
địa điểm khác trước ngày 31/10/2018 để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho
nhân dân tại khu vực. Đến ngày 30/10/2018, qua kiểm tra, chủ cơ sở đã hoàn thành
di chuyển các bình khí và không kinh doanh bình khí tại địa chỉ trên.
i) Đề nghị UBND quận phối hợp với Ban quản lý Dự án cải thiện điều
kiện vệ sinh môi trường thành phố có hướng dẫn cụ thể tạo điều kiện cho
người dân được cải tạo, xây sửa lại nguyên trạng công trình nhà ở bị lún sụt,
sập đổ do thi công cống hộp An Kim Hải theo tinh thần Công văn
3640/UBND-XD ngày 23/6/2017 của UBND thành phố; kiến nghị với Ban
Quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường xem xét bồi thường cho
một số công trình nhà dân ngoài mặt đường Hồ An Biên bị lún sụt do xây
dựng trạm bơm An Đà.
Trả lời:
- Về việc cải tạo, xây sửa lại nguyên trạng công trình nhà ở bị lún sụt, sập
đổ do thi công cống hộp An Kim Hải theo tinh thần Công văn 3640/UBND-XD
ngày 23/6/2017 của UBND thành phố:
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận đã tổ chức cuộc họp
với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường
Hải Phòng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án sửa chữa, khôi phục lại
công trình của 146 hộ dân thuộc các phường: Đằng Giang, Lạch Tray, Đồng
Quốc Bình bị ảnh hưởng do thi công tuyến kênh An Kim Hải. Theo thống nhất
tại cuộc họp, UBND quận đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án giải quyết
các yêu cầu về bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, tiến hành các
thủ tục về xây dựng, cải tạo, sửa chữa, khôi phục các công trình lân cận bị ảnh
hưởng khi các hộ dân có nhu cầu; đồng thời, yêu cầu UBND các phường hướng
dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ cải tạo, sửa chữa hoặc hồ sơ khôi phục hiện
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trạng các công trình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đến nay, mặc dù UBND quận đã
có nhiều văn bản đôn đốc, Ban Quản lý Dự án vẫn chưa giải quyết kịp thời việc
bồi thường, khắc phục thiệt hại cho người dân, cụ thể: mới thương thảo, thống
nhất mức bồi thường: 58/146 trường hợp; khắc phục, cải tạo, sửa chữa: 08/146
trường hợp.
Ngày 25/10/2018, Tổ Đại biểu HĐND thành phố tại Quận Ngô Quyền đã
giám sát Ban Quản lý Dự án trong việc chậm bồi thường thiệt hại cho các hộ
dân; qua đó, yêu cầu đơn vị khẩn trương tiến hành các thủ tục về xây dựng, cải
tạo, sửa chữa khôi phục các công trình bị ảnh hưởng và bồi thường thiệt hại theo
quy định.
- Về việc bồi thường cho một số công trình nhà dân ngoài mặt đường Hồ
An Biên bị lún sụt do xây dựng trạm bơm An Đà:
UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Đằng Giang chủ trì phối hợp với
Ban Quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, Phòng Quản lý đô thị,
Đội Thanh tra xây dựng số 1- Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát các công
trình nhà dân bị ảnh hưởng do xây dựng trạm bơm An Đà. Qua kiểm tra, có 08
hộ dân bị ảnh hưởng do thi công công trình; trong đó, 02/08 hộ đã được Ban
Quản lý Dự án bồi thường tổn thất, còn lại 06/08 hộ chưa được bồi thường.
Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục đôn đốc, đề nghị Ban Quản lý Dự án
khẩn trương thực hiện việc bồi thường theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi
của các hộ dân.
k) Công trình tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ quận khi thi công đã đổ rác
thải vật liệu sang khu vực Tổ 2 xóm Trại. Tổ dân phố phải tự thuê máy ủi dọn
vệ sinh, đề nghị UBND quận quan tâm chỉ đạo việc dọn vệ sinh rác thải khu
vực này.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý các Dự án
đầu tư xây dựng cơ bản quận - Chủ đầu tư công trình tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ
quận kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực khi thi công công
trình. Qua kiểm tra, rác thải khu đất thuộc Tổ 2 Xóm Trại này đã tồn tại từ lâu.
Để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, Ban Quản lý các dự án đầu
tư xây dựng đã tổ chức thu dọn và lắp dựng hàng rào tôn quây kín toàn bộ khu
đất, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực, hoàn thành trong tháng 7/2018.
l) Đề nghị UBND quận đôn đốc và kiến nghị với thành phố chỉ đạo Công ty
TNHH MTV Thoát nước tiến hành khơi thông hệ thống thoát nước trong các
khu vực dân cư trên địa bàn phường Đằng Giang theo đúng kế hoạch đề ra.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng và
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng tiến hành nạo vét, khơi thông hệ
thống thoát nước trong các khu vực dân cư trên địa bàn phường Đằng Giang theo
đúng kế hoạch đề ra. Đến nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước đã hoàn thành
việc nạo vét hệ thống thoát nước tại các khu vực: trục đường Nam Sơn, Đầm Bà
Tài trên địa bàn phường Đằng Giang vào quý II/2018, đảm bảo kế hoạch.
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4. Cử tri phường Đông Khê
a) Hiện nay do ảnh hưởng việc thi công tuyến đường Đông Khê 2 nên
đoạn đường từ chùa Nguyệt Quang đến cầu Đá bị hư hỏng, xuống cấp
nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ tai
nạn giao thông, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị
quận có biện pháp khắc phục.
Trả lời:
Qua kiểm tra, kiến nghị của cử tri về việc thi công tuyến đường Đông Khê
2 ảnh hưởng đến chất lượng đoạn đường từ chùa Nguyệt Quang đến cầu Đá là
có cơ sở. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu
tư xây dựng đường Đông Khê 2 đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Đông
Khê 2, đoạn từ chùa Linh Quang đến chùa An Đà, phấn đấu hoàn thành trước
ngày 11/11/2018. Đồng thời, sẽ khắc phục đoạn đường từ cầu Đá đến chùa
Nguyệt Quang, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong tháng 11/2018.
b) Tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước đã có nhiều ý kiến phản ánh về tình
trạng bán hàng buổi đêm như: rượu, mực, trái cây… quanh khu vực hồ An
Biên, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi
trường. Tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, chưa được khắc
phục. Đề nghị quận chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
Trả lời:
Qua kiểm tra, khu vực hồ An Biên có 26 điểm bán hàng, căng lều bạt, dựng
biển quảng cáo không đúng quy định, mất mỹ quan đô thị. Tiếp thu ý kiến cử tri,
UBND quận đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các Đoàn kiểm tra, xử lý tình
trạng dựng lều, quán bán hàng, biển quảng cáo không đúng quy định, mất mỹ
quan đô thị tại khu vực hồ An Biên thuộc phường Lạch Tray. Kết quả, đã xử lý
dứt điểm các vi phạm và thu giữ: 15 xe bán hàng; 150 bộ bàn, ghế; 60 biển
quảng cáo… Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các lực lượng
tăng cường kiểm tra, quản lý, không để tái phạm và phát sinh vi phạm TTATGT
– TTĐH – VSMTĐT tại khu vực.
5. Cử tri phường Gia Viên
a) Khu vệ sinh trường THCS Lý Tự Trọng đã cũ nát, xuống cấp nghiêm
trọng, không đảm bảo vệ sinh. Để đảm bảo môi trường học tập cũng như sức
khỏe cho học sinh, giáo viên nhà trường, đề nghị UBND quận sớm đầu tư,
sửa chữa.
Trả lời:
UBND quận đã giao các phòng chuyên môn khảo sát hiện trạng khu vệ
sinh trường THCS Lý Tự Trọng. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ việc
học tập của các cháu học sinh và việc giảng dạy của giáo viên nhà trường,
UBND quận sẽ báo cáo đề xuất HĐND quận bổ sung việc cải tạo, sửa chữa công
trình trong danh mục đầu tư công năm 2019.
b) Trước cửa trường THCS Chu Văn An có bãi tập kết vật liệu xây dựng
lấn chiếm vỉa hè, đề nghị quận quan tâm giải quyết.
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Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Lê Lợi phối
hợp Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, xử lý bãi tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm
vỉa hè khu vực cổng trường THCS Chu Văn An. Đến nay, tình trạng lấn chiếm
vỉa hè tại khu vực đã được xử lý dứt điểm.
c) Nhà Thiếu nhi quận là nơi vui chơi cho các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên
nơi đây lại là điểm trông giữ xe ô tô. Đề nghị quận quan tâm giải quyết để trả
lại sân chơi cho các cháu.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã có văn bản chỉ đạo Nhà Thiếu nhi
nghiêm túc rút kinh nghiệm, không tổ chức việc trông giữ xe ô tô trong giờ hoạt
động. Tuy nhiên, Nhà Thiếu nhi quận là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài
chính nên được phép thực hiện một số dịch vụ để có thêm kinh phí chi trả cho
các hoạt động. Vì vậy, ngoài giờ hoạt động chuyên môn, Nhà Thiếu nhi có hỗ
trợ nhu cầu gửi xe ô tô của một số hộ dân trên địa bàn Phường Lê Lợi, phường
Gia Viên, góp phần đảm bảo an toàn về tài sản và an ninh trật tự cho nhân dân
tại khu vực và không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, đơn
vị luôn chủ động, tạo điều kiện và mở cửa sân chơi cho mọi học sinh cũng như
thiếu nhi trên địa bàn vui chơi vào các giờ quy định.
6. Cử tri phường Lạc Viên
a) Cử tri phản ánh việc đánh số nhà trong ngõ 182 Đà Nẵng (trong khu
vực dự án) có nhiều số nhà trùng nhau. Để thuận tiện cho việc giao dịch của
người dân đề nghị quận quan tâm đánh lại biển số nhà khu vực này.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND Quận Ngô Quyền đã có văn bản yêu cầu
UBND phường Lạc Viên rà soát, tổng hợp số lượng và lập hồ sơ đánh, gắn biển
số nhà tại khu vực ngõ 182 Đà Nẵng để UBND quận thẩm định, phê duyệt và tổ
chức thực hiện. Tuy nhiên sau khi rà soát, khu vực trên nằm trong quy hoạch
thực hiện Dự án Khu Đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi. Theo báo cáo của
UBND phường Lạc Viên, toàn bộ nhân dân tại khu vực thống nhất sẽ thực hiện
việc đánh, gắn biển số nhà mới khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
thực hiện Dự án để không ảnh hưởng đến giao dịch của nhân dân.
b) Sân vận động Máy Tơ là nơi sinh hoạt thể dục thể thao của nhân dân
trên địa bàn quận, nhưng hiện nay khu vực trong sân vận động có cho một số
hộ thuê để kinh doanh ăn uống, gây ảnh hưởng đến việc tham gia sinh hoạt
thể dục, thể thao của nhân dân tại đây. Đề nghị quận có biện pháp giải quyết.
Trả lời:
Trung tâm Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ tài chính
theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Trung tâm được tổ
chức một số hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân đảm bảo quy định
của pháp luật, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và phục vụ hoạt động của
đơn vị. Trong thời gian qua, Trung tâm đã xã hội hóa một số mô hình để đảm
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bảo kinh phí chi trả cho hoạt động. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã
yêu cầu Trung tâm chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trong khuôn viên sân
vận động, cam kết không gây mất an ninh trật tự; đồng thời, chú ý dọn dẹp vệ
sinh sân bãi, phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời
sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.
c) Cử tri kiến nghị khu vực cổng chính và xung quanh sân vận động Máy
Tơ (thuộc địa bàn phường Máy Tơ) các hộ bán hàng dựng lều bạt gây mất mỹ
quan đô thị. Đặc biệt có 02 quán bia trên đường Lê Lai kinh doanh đến 1, 2 giờ
sáng, bật nhạc, hát gây ồn ào ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khu vực xung
quanh. Đề nghị quận quan tâm giải quyết.
Trả lời:
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Máy Tơ kiểm
tra, xử lý các hộ kinh doanh buôn bán tại vỉa hè khu vực cổng chính và xung
quanh sân vận động Máy Tơ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đến nay, qua kiểm
tra, tình trạng dựng lều bạt bán hàng đã giảm, không còn trường hợp kinh doanh
đến 1, 2 giờ sáng gây tiếng ồn tại khu vực. Trong thời gian tới, UBND quận tiếp
tục yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, không để tái diễn
vi phạm TTĐH – VSMTĐT tại khu vực.
7. Cử tri phường Máy Chai
a) Đề nghị quận đẩy nhanh tiến độ Dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào
mục đích làm nhà ở tại phường Máy Chai (khu đất Hồ Máy Điện), xây dựng
nhà văn hóa Tổ dân phố 15,16,17,18.
Trả lời:
- Về kiến nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục
đích làm nhà ở tại phường Máy Chai (khu đất Hồ Máy Điện):
Trong thời gian qua, do một số quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất
có thay đổi nên ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Hồ
Máy điện. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ
đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng thu ngân sách và tiếp thu ý kiến cử tri,
UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện hồ
sơ, thủ tục, phấn đấu tổ chức đấu giá khu đất theo quy định, chậm nhất trong quý
I/2019.
- Về kiến nghị xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố 15,16,17,18:
Công trình xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 15, 16, 17, 18 phường Máy
Chai đã được UBND quận đưa vào danh mục đầu tư công năm 2018, đang được
triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2018.
8. Cử tri phường Máy Tơ
Ngõ 68, 78 đường Nguyễn Trãi nằm trong Dự án Nút giao thông ngã sáu
Máy Tơ hiện đã xuống cấp, hệ thống thoát nước bị hư hỏng nặng, mỗi khi có
mưa là lụt lội, cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận về
giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong cải tạo ngõ, ngách thuộc khu
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vực có dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn
2017-2021và Chương trình thành phố hỗ trợ xi măng, UBND phường Máy
Tơ đã triển khai vận động nhân dân trong ngõ cùng tham gia đóng góp kinh
phí để cải tạo ngõ, nhưng nhân dân không có khả năng đóng góp nên chưa
thực hiện được. Đề nghị quận xem xét, chỉ đạo giải quyết nguyện vọng này
của cử tri.
Trả lời:
Qua rà soát, ngõ 68, 78 đường Nguyễn Trãi không nằm trong danh mục
đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 – 2020. Theo báo cáo của UBND
phường Máy Tơ, một phần diện tích ngõ nằm trong quy hoạch xây dựng cầu
Nguyễn Trãi. Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND quận đã giao UBND
phường Máy Tơ báo cáo đề xuất về việc bổ sung danh mục cải tạo ngõ theo
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND quận; đồng thời, tuyên
truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện theo cơ chế thành phố
hỗ trợ vật tư tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Sau
khi UBND thành phố phê duyệt kế hoạch hỗ trợ xi măng và HĐND quận thông
qua danh mục cải tạo ngõ bổ sung, UBND quận sẽ chỉ đạo UBND phường Máy
Tơ triển khai thực hiện trong năm 2019.
9. Cử tri phường Vạn Mỹ
Hiện nay, tình trạng quảng cáo bẩn tại các bờ tường, cột điện trên địa
bàn quận đang gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND quận tăng cường các
biện pháp xử lý, giải quyết.
Trả lời:
Trong thời gian qua, UBND quận đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan,
UBND các phường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dán quảng cáo, rao
vặt không đúng quy định trên địa bàn. Kết quả: trong năm 2018 đã tháo dỡ, tẩy
xóa được 77.400 bảng, biển quảng cáo, rao vặt trái quy định; xử phạt 01 cá nhân
tại phường Máy Tơ với số tiền 1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND quận đã chỉ
đạo các phòng chuyên môn phối hợp UBND các phường khảo sát 46 vị trí lắp
đặt các bảng quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn. UBND quận dự kiến sẽ tổ
chức lắp đặt 05 bảng trong năm 2018 và tiếp tục lắp đặt các bảng còn lại đến
năm 2020, góp phần hạn chế tình trạng quảng cáo, rao vặt trái quy định, mất mỹ
quan đô thị.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự bất cập của chính sách
pháp luật, việc kiểm tra, xử lý đã được quan tâm thực hiện nhưng chưa khắc
phục triệt để các vi phạm. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận đã xây
dựng kế hoạch tổng ra quân chấn chỉnh hoạt động quảng cáo từ ngày
15/11/2018. Đề nghị các tổ chức đoàn thể, các Tổ dân phố và nhân dân tuyên
truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xóa quảng
cáo, rao vặt trái quy định; kịp thời phát hiện và phối hợp ngăn chặn các vi phạm.
10. Cử tri phường Đồng Quốc Bình
Các hộ gia đình có đất thu hồi thực hiện Dự án xây dựng, cải tạo chung
cư cũ Đồng Quốc Bình đã chấp hành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn
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giao mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ và theo phương án được phê duyệt, các
hộ được giao đất tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng
tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang. Tuy nhiên, đến nay đã trên
03 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng, các hộ vẫn chưa được giao đất tái định
cư. Đề nghị quận quan tâm giải quyết để tránh bức xúc, mất niềm tin trong
nhân dân.
Trả lời:
Thời điểm cử tri có kiến nghị, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường
Đằng Giang chưa hoàn thiện do chưa được UBND thành phố bố trí vốn. Chính
vì vậy, UBND quận chưa có đủ cơ sở giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất
thu hồi thực hiện Dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình. Để giải
quyết kiến nghị cử tri và đáp ứng quyền lợi chính đáng của các hộ dân, UBND
quận đã có báo cáo đề nghị UBND thành phố bố trí kinh phí để hoàn thiện các
hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư và giao diện tích đã giải phóng
mặt bằng cho UBND Quận Ngô Quyền để thực hiện việc giao đất cho các hộ.
Đến nay, UBND thành phố đã bố trí vốn để thực hiện. UBND quận đang tích
cực đôn đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2 chỉ đạo
nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, dự kiến hoàn thành
trong tháng 11/2018; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi
trường để hoàn thiện hồ sơ giao đất theo quy định. UBND quận dự kiến bàn giao
đất tái định cư cho các hộ trong năm 2018.
UBND quận báo cáo HĐND quận tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cụ
thể của cử tri tại kỳ họp thứ tám HĐND quận./.
Nơi nhận:
- TTHĐND;
- UBMTTQVN quận;
- Các Ban HĐND quận;
- Đại biểu HĐND quận khóa XVIII;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN 13 phường;
- Lưu: VT.
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KT. CHỦ TỊCH
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(đã ký)

Khúc Văn Phung
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