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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII  

trên lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách  

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp thống 

nhất kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVII”; Trên cơ sở Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri 

và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh 

khóa XVII của Ủy ban nhân dân tỉnh với 75 nội dung trên 3 lĩnh vực; trong đó, 

có 56 nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách (42 ý kiến kiến nghị của 

cử tri, 9 nội dung chất vấn, 5 nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần tại các kỳ họp). 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả rà soát, cụ thể như sau: 

I. Kết quả rà soát 

1. Có 08 nội dung đã thực hiện, gồm: 

1.1. Xem xét cho huyện Can Lộc, huyện Hương Sơn tiếp tục được hưởng 

các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

theo quy định tại Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

173/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho huyện 

Hương Khê thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt tiêu 

chí đô thị văn minh giai đoạn 2021-2024 (Cử tri các huyện Can Lộc, Hương Sơn, 

Hương Khê); 

1.2. Kịp thời chế độ khen thưởng cho thôn Vĩnh Phúc, xã Quang Vĩnh, 

huyện Đức Thọ đạt giải khu dân cư kiểu mẫu năm 2017 và năm 2019 theo quy 

định (Cử tri huyện Đức Thọ); 

1.3. Đề nghị tỉnh giữ nguyên tỷ lệ % phân chia tiền sử dụng đất theo Quyết 

định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh (Cử tri các huyện 

Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn); 

1.4. Đề nghị tỉnh làm việc với Ban quản lý dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang 

để điều chỉnh phù hợp lưu lượng dòng cầu máng Sơn Lộc nhằm đảm bảo công 

tác tiêu thoát lũ (Cử tri huyện Can Lộc). 
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1.5. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá đất cụ thể cho các Dự án đô thị trên 

địa bàn huyện Hương Sơn (Cử tri huyện Hương Sơn); 

1.6. Định kỳ báo cáo kết quả quan trắc môi trường của dự án Formosa để 

cử tri, nhân dân được biết và theo dõi (Cử tri huyện Thạch Hà);  

1.7. Xem xét sửa đổi quy định “Đối với các dự án do UBND các xã, thị 

trấn làm chủ đầu tư, chủ đầu tư được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ 

máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý đối với 

những dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng 

mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng và các dự án có sự tham gia của cộng đồng” để tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc quản lý dự án ở địa phương (Cử tri H. Thạch Hà). 

1.8. Tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk để 

kiểm tra, rà soát hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án phát triển chăn nuôi bò sữa, 

bò thịt tại xã Hương Xuân, Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Cử tri huyện Hương 

Khê). 

2. Có 02 nội dung UBND tỉnh đã trả lời không thực hiện được ý kiến 

cử tri, gồm:  

2.1. Điều chỉnh mức hỗ trợ xi măng làm giao thông nông thôn theo quy mô 

thực tế thay vì quy định mức hỗ trợ theo quy mô tối thiểu như hiện nay (Cử tri 

huyện Thạch Hà); 

2.2. Hướng dẫn việc lắp đặt, sử dụng Camera an ninh, đồng thời lập bản đồ 

quy hoạch, bố trí hệ thống camera tại từng địa phương để việc xã hội hóa được 

đồng bộ, thống nhất (Cử tri thành phố Hà Tĩnh). 

3. Có 45 nội dung đang thực hiện, gồm: 

3.1. Có chính sách hỗ trợ xây dựng tổ dân phố văn minh kiểu mẫu và xây 

dựng đô thị văn minh (Cử tri các huyện Hương Sơn, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh); 

3.2. Xem xét điều chỉnh quy hoạch các nhà văn hóa tổ dân phố để đảm bảo 

diện tích xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu (Cử tri TP Hà Tĩnh); 

3.3. Tăng mức hỗ trợ các khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn và giảm các thủ 

tục, hồ sơ về xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; có chính sách hỗ trợ 

các mô hình sản xuất tập trung, mua máy sản xuất nông nghiệp, xây dựng kho 

bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; Có chính sách hỗ trợ cho nhân dân trồng cây 

ăn quả vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc (Cử tri huyện Can Lộc); 

3.4. Có chính sách xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Ngàn 

Trươi và hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện mô hình liên kết trồng cây dược liệu 

trên địa bàn huyện Vũ Quang (Cử tri huyện Vũ Quang); 
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3.5. Đề nghị tỉnh sớm phân bổ vốn đầu tư công, nguồn vốn xây dựng nông 

thôn mới để các địa phương chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ ở cơ sở (Cử tri huyện Can Lộc); 

3.6.  Xem xét có các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt: Hỗ trợ lãi 

suất vay vốn khôi phục sản xuất đối với các doanh nghiệp và người dân bị thiệt 

hại (Cử tri huyện Cẩm Xuyên); Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người dân 

các vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt (Cử tri các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà); Hỗ 

trợ cho đối tượng sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ để khắc phục 

thiệt hại do bão lũ (Cử tri thành phố Hà Tĩnh); Kiểm tra, đánh giá và sớm có 

chính sách hỗ trợ kinh phí đối với diện tích đất lúa và đất màu của các hộ dân 

vùng Thượng huyện Kỳ Anh bị sạt lở, vùi lấp trong đợt mưa lũ vừa qua (Cử tri 

huyện Kỳ Anh); 

3.7. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng đội Thanh niên xung 

phong vùng Kinh tế mới Tây Sơn; xem xét việc chuyển trồng chè liên kết của 

Tổng đội Thanh niên xung phong sang liên kết với Xí nghiệp Chè Tây Sơn, đồng 

thời chuyển đổi việc trồng cây cao su trên địa bàn sang trồng các loại cây khác 

như trồng chè, cây ăn quả, trồng rừng nguyên liệu để đảm bảo hiệu quả kinh tế 

(Cử tri huyện Hương Sơn); 

3.8. Kiểm tra và có giải pháp hỗ trợ chuyển phần diện tích đất rừng thuộc 

dự án 661 tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (đang chủ yếu trồng keo tràm, chu kỳ 

khai thác nhanh) sang trồng các loại cây lấy gỗ có chu kỳ sinh trưởng dài hơn 

(Cử tri huyện Kỳ Anh); 

3.9. Kiểm tra, sớm có giải pháp di dời, hỗ trợ người dân sống dưới chân Rú 

Dầu, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ; một số khu dân cư trên địa bàn các xã vùng 

thượng huyện Kỳ Anh, thôn Minh Đức xã Kỳ Nam và thôn Hải Thanh, Hải 

Phong xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh có nguy cơ sạt lở cao (Cử tri các huyện Đức 

Thọ, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh); 

3.10. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho lực lượng kiểm lâm mua sắm máy phun 

chống cháy để đảm bảo cho công tác phòng, chống cháy rừng (Cử tri huyện 

Hương Sơn). 

3.11. Rà soát, bổ sung nội dung vào Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2019 về việc quản lý khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân như 

thêm mục “mua sắm cơ sở vật chất; đối tượng huy động là trực tiếp phụ huynh; 

bổ sung chế tài để thực hiện…” (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).  

3.12. Có cơ chế đặc thù hỗ trợ các xã chịu tác động dự án khai thác mỏ sắt 

Thạch Khê (Cử tri huyện Thạch Hà). 
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3.13. Kiểm tra và có giải pháp xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên 

sông hiện nay diễn biến phức tạp, nhất là khu vực thuộc xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ; việc khai thác mỏ đất xây dựng công trình Ngàn Trươi Cẩm Trang đã 

làm hư hỏng đường giao thông nông thôn và làm cho 2.500 m2 đất ở thôn Tân 

Quang, xã Đức Đồng không sản xuất được (Cử tri huyện Đức Thọ); Trại thực 

nghiệm giống nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân; Trại cá xã 

Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh và Trường Dạy nghề cũ, Trung tâm y học cổ truyền, xã 

Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí (Cử tri các huyện 

Nghi Xuân, Đức Thọ và Kỳ Anh); 

3.14. Việc khai thác đá tại núi Nam Giới gây ra tình trạng sạt lở đất, làm 

ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Đề nghị tỉnh xem xét, dừng việc khai thác 

đất, đá tại núi Nam Giới (Cử tri huyện Lộc Hà); 

3.15. Rà soát, có phương án, lộ trình dừng cấp phép khai thác mỏ đá Thạch 

Hải, Đỉnh Bàn tại Khu danh thắng Nam Giới - Quỳnh Viên - Lê Khôi (Cử tri 

huyện Thạch Hà); 

3.16. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc 

đối tượng bồi thường, hỗ trợ khi triển khai xây dựng đường điện 500Kv (mạch 2) 

xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh gặp vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính 

nên không thực hiện được. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý đảm bảo quyền 

lợi cho người dân (Cử tri huyện Kỳ Anh); 

3.17. Xem xét có chính sách đặc thù cho các trường hợp đã hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị giao đất trước ngày 01/01/2020 đối với 22 hộ dân đã được Hội đồng tư 

vấn đất đai xã Thạch Thanh xét duyệt và trình hồ sơ đề nghị giao đất vào ngày 

30/12/2019(Cử tri huyện Thạch Hà); 

3.18. Sớm triển khai dự án “Cơ sở dữ liệu địa chính của huyện Vũ Quang”, 

đồng thời quan tâm hỗ trợ ngân sách xây dựng phương án đo đạc bản đồ địa 

chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã cấp theo các dự 

án trước đây; chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà 

Tĩnh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thu hồi đất để bàn giao huyện quản lý theo 

Quyết định số 363/QĐ-UBND năm 2017 của UBND tỉnh (Cử tri huyện Vũ 

Quang);  

3.19. Kiểm tra và có giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ 

hoạt động nhà máy nước sạch tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Cử tri huyện 

Thạch Hà); 

3.20. Xem xét và có ý kiến thống nhất về việc chuyển vị trí quy hoạch đất 

quốc phòng xây dựng căn cứ chiến đấu từ xã Ân Phú sang vị trí mới tại thôn Cao 
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Phong, xã Đức Lĩnh và thôn 2 Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Cử 

tri huyện Vũ Quang);  

3.21. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, cử tri kiến nghị: Trang trại chăn 

nuôi tổng hợp ở xã An Dũng và một số mô hình chăn nuôi lợn tại địa bàn xã Đức 

Lạng, huyện Đức Thọ gây ô nhiễm môi trường; trang trại chăn nuôi bò sữa Đồng 

Minh Nguyên chuyển sang chăn nuôi lợn thịt gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt 

cho thôn Văn Minh và thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, cử tri đã 

phản ánh nhiều lần nhưng đến nay chưa được xử lý (Cử tri các huyện Can Lộc, 

Đức Thọ); Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường (Cử tri thành phố Hà Tĩnh);  

3.22. Chỉ đạo kiểm tra và sớm có phương án xử lý đối với diện tích đất lâm 

nghiệp trên địa bàn xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh do Công ty Cao su Hà Tĩnh quản 

lý, sử dụng, hiện bỏ hoang, dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm, gây mất ổn 

định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (Cử tri huyện Kỳ Anh); 

3.23. Làm việc với Công ty CP Sắt Thạch Khê sớm bàn giao đất Nghĩa 

trang Đồng Trằm Trị về cho địa phương quản lý; chỉ đạo sớm hoàn chỉnh hồ sơ 

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trang trại cho các hộ dân đủ điều 

kiện tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà; xem xét, hướng dẫn cụ thể việc công 

nhận lại diện tích đất ở theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 

của UBND tỉnh và công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các trường hợp 

do UBND cấp xã cho thuê sai thẩm quyền, hiện đang sử dụng có hiệu quả, phù 

hợp quy hoạch sử dụng đất (Cử tri huyện Thạch Hà); 

3.24. Đẩy nhanh tiến độ, bố trí vốn đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng 

cấp, sửa chữa một số công trình, dự án quan trọng, cấp thiết trên địa bàn (cử tri 

toàn tỉnh); 

3.25. Ưu tiên bố trí các nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án nạo vét, 

nâng cấp hệ thống dòng chảy, công trình thủy lợi, giao thông vùng hạ du Kẻ Gỗ 

để giải quyết tình trạng ngập lụt tại các xã vùng hạ du và các xã phía Tây Nam 

của huyện Thạch Hà (Cử tri huyện Thạch Hà). 

3.26. Sớm phân bố nguồn vốn cho các công trình, dự án đã được phê duyệt 

chủ trương đầu tư, đặc biệt các dự án phòng chống thiên tai và dự án theo Nghị 

quyết số 120/2018/NQ/HĐND của HĐND tỉnh tại các xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2020 (Cử tri huyện Hương Khê); 

3.27. Quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường Thị Sơn, 

nâng cấp đường Chợ đình Quán Trại và các dự án đã có trong Nghị quyết số 

120/NQ-HĐND tỉnh (Cử tri huyện Can Lộc);3.28. Sớm triển thai thực hiện quy 



6 

 

hoạch đường vành đai Bắc Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh theo phê duyệt (Cử tri 

thành phố Hà Tĩnh); 

3.29. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án Đường trục ngang khu 

đô thị trung tâm - Khu du lịch Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (cử tri thị xã Kỳ Anh); 

3.30. Công trình Ngàn Trươi, Cẩm Trang đoạn qua xã An Dũng, huyện 

Đức Thọ tiến độ thi công rất chậm, Cầu Hạ Tiến làm sai thiết kế, vị trí. Đề nghị 

tỉnh tiến hành kiểm tra, có giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình 

(Cử tri huyện Đức Thọ); 

3.31. Đề nghị tỉnh tập trung có các giải pháp giải quyết những vướng mắc, 

tồn đọng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cấp nước Khu kinh tế 

Vũng Áng (Cử tri huyện Kỳ Anh); 

3.32. Quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công và nguồn vốn hỗ trợ hạ 

tầng cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020 để hoàn thiện hạ tầng Cụm Công 

nghiệp huyện Vũ Quang (Cử tri huyện Vũ Quang); 

3.33. Tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ việc công nhận lại diện 

tích các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 tại các địa phương 

(Cử tri toàn tỉnh); 

3.34. Sớm đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho vùng Nam Cẩm 

Xuyên; có giải pháp đối với dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà, tại xã Cẩm 

Quan; Quan tâm xử lý việc Đập Đá Hàn cung cấp nước thô cho Nhà máy nước 

Cẩm Xuyên, lòng hồ bị bồi lắng, không đủ nước thô để cung cấp cho Nhà máy 

nước, nước bị ô nhiễm; đầu tư đường ống dẫn nước từ hồ Kẻ Gỗ hoặc hồ Bộc 

Nguyên để cung cấp nước cho thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm và các xã 

vùng phụ cận. Ưu tiên nguồn vốn nâng cấp hệ thống thủy lợi Sông Quèn - Cẩm 

Lộc và Kênh Xô Viết (Cử tri huyện Cẩm Xuyên); 

3.35. Có giải pháp xử lý tình trạng Cửa Lạch - Cửa Khẩu xã Kỳ Ninh bị 

bồi lấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Âu trú bão ở xã Kỳ Hà, đã thi công từ 

năm 2010 đến nay chưa hoàn thành (Cử tri thị xã Kỳ Anh); 

3.36. Quan tâm đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Đồng Tran, xã Đồng Môn 

và tuyến kênh N1-9-25; hỗ trợ kinh phí rải thảm một số tuyến đường tỉnh lộ 

(đường Ngô Quyền, đường Quang Trung từ đường Nguyễn Du đến Cầu Hộ Độ); 

tiếp tục cho chủ trương chuyển các dự án đầu tư PPP sang đầu tư từ nguồn ngân 

sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác; hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng hệ 

thống cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhà máy chế biến phân hữu cơ 

từ rác thải tại xã Cẩm Quan... Điều chỉnh Điều 6, Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh để việc phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu phù hợp 
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với phân cấp thẩm định các công trình xây dựng; rà soát, điều chỉnh một số nội 

dung tại Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thu giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải (cử tri thành phố); 

3.37. Ngập lụt ở Hà Tĩnh vừa qua gây thiệt hại nặng ở nhiều địa bàn, nhất 

là các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Đề nghị UBND tỉnh 

cho biết nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, làm rõ trách nhiệm và 

giải pháp khắc phục trước mắt và căn bản trong thời gian tới (chất vấn);  

3.38. Việc chọn lựa, cải tạo, du nhập giống cây trồng, vật nuôi có chất 

lượng cao, có hiệu quả trong sản xuất nhưng chưa đạt hiệu quả; một số địa 

phương chưa có bộ giống cây trồng chủ lực. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên 

nhân, những giải pháp để nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trong 

thời gian tới (chất vấn); 

3.39. Nguyên nhân, giải pháp xử lý một số đơn vị được giao đất để trồng 

cây cao su nhưng thiếu hiệu quả, sử dụng sai mục đích (chất vấn); 

3.40. Đề nghị cho biết giải pháp xử lý việc sạt lở, xâm thực bờ biển và các 

tuyến đê ngăn mặn xuống cấp (chất vấn); 

3.41. Kết quả, tiến độ thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 

nhất là giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc trước năm 1980. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết giải pháp trong thời gian tới (chất vấn); 

3.42. Một số địa phương phản ánh việc tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây 

dựng thông thường chậm, không đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và kế hoạch trong thời gian tới 

(chất vấn); 

3.43. Hiện nay trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua các 

địa phương đã được đấu giá các lô đất bám đường mà không được đầu tư hạ tầng, 

không quy hoạch thành các cụm dân cư. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết 

việc này có phá vỡ quy hoạch chung không và giải pháp để ngăn chặn tình trạng 

trên (chất vấn); 

3.44. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết các giải pháp và lộ trình xử lý 

các tài sản công gắn liền với đất dôi dư sau sáp nhập xã, thôn, xóm, sáp nhập 

trường học (chất vấn); 

3.45. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án nhà đầu tư đã được cấp đất 

khá lâu nhưng chậm đầu tư theo cam kết. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết 

kết quả xử lý đến nay như thế nào? Giải pháp xử lý triệt để trong thời gian tới 

(chất vấn); 

4. Có 01 nội dung chưa thực hiện  
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Chỉ đạo việc kiểm tra cắm mốc xác định ranh giới phạm vi lòng hồ Văn 

Võ, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh để đảm bảo quản lý đất đai và đảm bảo an toàn 

khai thác hồ đập theo quy định (Cử tri huyện Kỳ Anh). 

II. Kiến nghị, đề xuất  

1. Đối với 08 nội dung đã thực hiện và 02 nội dung đã trả lời không thực 

hiện được ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã báo cáo đầy đủ, đề nghị Đoàn giám 

sát đưa vào tổng hợp, báo cáo. 

2. Đối với 46 nội dung đang thực hiện và chưa thực hiện, đề nghị Đoàn 

giám sát yêu cầu các huyện, thị, thành phố báo cáo cụ thể và khảo sát thực tế. 

3. Đề nghị Đoàn giám sát tổ chức làm việc và khảo sát thực tế các nội dung 

sau: 

3.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng đội Thanh niên xung phong 

vùng Kinh tế mới Tây Sơn và việc chuyển trồng chè liên kết của Tổng đội Thanh 

niên xung phong sang liên kết với Xí nghiệp Chè Tây Sơn, đồng thời chuyển đổi 

việc trồng cây cao su trên địa bàn sang trồng các loại cây khác như trồng chè, cây 

ăn quả, trồng rừng nguyên liệu để đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

3.2. Việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông 

hiện nay diễn biến phức tạp, nhất là khu vực thuộc xã Trường Sơn, huyện Đức 

Thọ; việc khai thác mỏ đất xây dựng công trình Ngàn Trươi Cẩm Trang đã làm 

hư hỏng đường giao thông nông thôn và làm cho 2.500 m2 đất ở thôn Tân 

Quang, xã Đức Đồng không sản xuất được. Và tiến độ thực hiện các các dự án: 

Trại thực nghiệm giống nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân; 

Trại cá xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh và Trường Dạy nghề cũ, Trung tâm y học cổ 

truyền, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí. 

3.3. Tình hình, tiến độ triển khai dự án “Cơ sở dữ liệu địa chính của huyện 

Vũ Quang”; việc xây dựng phương án đo đạc bản đồ địa chính, cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã cấp theo các dự án trước đây; việc 

hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thu hồi đất Công ty TNHH MTV Cao su Hương 

Khê Hà Tĩnh để bàn giao huyện quản lý theo Quyết định số 363/QĐ-UBND năm 

2017 của UBND tỉnh. 

3.4. Tình hình, kết quả việc cắm mốc xác định ranh giới phạm vi lòng hồ 

Văn Võ, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh để đảm bảo quản lý đất đai và đảm bảo an 

toàn khai thác hồ đập theo quy định; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm quản lý 

của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. 

3.5. Tình hình, kết quả thực hiện việc công nhận lại diện tích các thửa đất 

có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 tại các địa phương. 
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3.6. Thực trạng và giải pháp xử lý đối với tình trạng đấu giá các lô đất bám 

đường mà không được đầu tư hạ tầng, không quy hoạch thành các cụm dân cư 

trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua các địa phương.  

3.7. Tình hình, kết quả việc xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư 

sau sáp nhập xã, thôn, xóm, sáp nhập trường học. 

III. Kiến nghị khác 

Đề nghị Đoàn giám sát yêu cầu UBND tỉnh khi báo cáo kết quả thực hiện ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh cần làm rõ các nội dung 

sau: 

1. Số lượng kiến nghị do ai/cơ quan nào chuyển đến (trực tiếp và gián 

tiếp), trong đó phân loại theo từng ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, cơ 

quan; đối với từng ngành, lĩnh vực phải làm rõ số lượng, kết quả giải quyết, trả 

lời theo quy định. 

2. Đối với các kiến nghị đã giải quyết xong, phải có danh mục những chính 

sách, văn bản đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và danh mục các vụ 

việc đã được thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; 

3. Kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị thuộc nhóm “đang giải quyết” 

và “sẽ giải quyết” của các kỳ họp trước; tổng hợp những vấn đề bức xúc mà cử tri 

quan tâm, kiến nghị nhiều lần, qua nhiều kỳ họp; kiến nghị liên quan đến việc sửa 

đổi cơ chế chính sách, quy định của nhà nước và kiến nghị chưa thể thực hiện 

ngay được do chưa có nguồn lực (nội dung này có nhiều cử tri quan tâm); 

4. Đánh giá về kết quả giải quyết kiến nghị và có đề xuất đối với cấp có 

thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri và thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa 

XVII trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, TT, DN (để tổng hợp); 

- Lưu VT.HĐ5. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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