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Số: 265/BC-HĐND 

C     ÒA XÃ     C Ủ     A V Ệ   AM 

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 
 hẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 

4,  ội đồng nhân dân tỉnh; các kiến nghị của  hường trực  ội đồng nhân 

dân tỉnh tại Báo cáo số 533/BC-   D ngày 14/12/2021 

 

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp 

chế đã tổ chức thẩm tra Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Hội 

đồng nhân dân tỉnh; các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại  

Báo cáo số 533/BC-HĐND ngày 14/12/2021 về kết quả giám sát việc “Giải 

quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVII”. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau:  

1.Về nội dung chất vấn của đại biểu    D tỉnh và kiến nghị của 

 hường trực    D tỉnh 

Tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh, có 20 câu hỏi chất vấn, trong 

đó chất vấn trực tiếp tại Hội trường 13 câu (lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, lao 

động và nội vụ) và 07 câu hỏi chất vấn trả lời bằng văn bản (lĩnh vực xây dựng, 

giáo dục, giải quyết tồn đọng và tài nguyên môi trường). Báo cáo số 533/BC-

HĐND ngày 14/12/2021 về kết quả giám sát việc “Giải quyết các kiến nghị của 

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

XVII”: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan 

tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung như 

sau: 

(1) Về kiến nghị việc điều chỉnh phù hợp lưu lượng dòng chảy cầu máng 

xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc nhằm đảm bảo công tác tiêu thoát lũ; (2) Xử lý đối 

với diện tích đất lâm nghiệp hiện bỏ hoang trên địa bàn xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ 

Anh do Công ty Cao su Hà Tĩnh quản lý, sử dụng; (3) Ô nhiễm môi trường do 

ảnh hưởng của 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, trang trại chăn nuôi bò 

sữa Đồng Minh Nguyên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Lò giết mổ gia súc, 

gia cầm tập trung tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh; (4) Đầu tư xây 

dựng đường vành đai Bắc Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh; (5) Xử lý tình trạng 

Cửa Lạch - Cửa Khẩu xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh  hiện bị bồi lấp, ảnh hưởng 

lớn đến việc vận tải, đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân; (6) Đầu tư xây dựng và 

phát triển du lịch hồ Ngàn Trươi, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Khu căn cứ 

nghĩa quân Phan Đình Phùng, xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo và trụ sở 

làm việc của Ban Trị sự Phật giáo huyện tại thị trấn Vũ Quang; (7) Triển khai 

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ, nhà ở 

tránh lũ cho người dân; (8) Di dời, hỗ trợ người dân sống một số khu dân cư có 
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nguy cơ sạt lở cao tại Rú Dầu, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, các xã vùng thượng 

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

xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; (9) Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng 

đội Thanh niên xung phong vùng Kinh tế mới Tây Sơn; (10) 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 để đảm bảo hiệu quả kinh tế; (11) Tình trạng khai 

thác cát trái phép trên sông, nhất là khu vực xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; 

(12) Khai thác mỏ đất xây dựng công trình Ngàn Trươi - Cẩm Trang làm hư 

hỏng đường giao thông nông thôn và 2.500 m2 đất ở tại thôn Tân Quang, xã 

Đức Đồng không sản xuất được; (13) Khai thác đá tại núi Nam Giới gây ra tình 

trạng sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường; (14) Xem xét 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; (15) Cấp giấy chứng 

chứng nhận quyền sử dụng đất trang trại cho các hộ đủ điều kiện tại xã Nam 

Điền, huyện Thạch Hà, hướng dẫn cụ thể việc công nhận lại diện tích đất ở theo 

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh; (16) Triển 

khai dự án “Cơ sở dữ liệu địa chính của huyện Vũ Quang”, 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; (17) 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 Vũ Quang quản lý; (18) Việc chuyển các dự án 

đầu tư PPP sang đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp 

khác; (19) Giải pháp xử lý đối với dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà; 

(20) 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; (21) Xử lý các trụ 

sở cũ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

- Tập trung chỉ đạo, tiến hành rà soát, kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Kịp thời tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm, xem xét 

thu hồi dự án đối với trường hợp quá thời gian cam kết nhưng không triển khai, 

không thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định, cụ thể: Dự án Khu kinh 

doanh tổng hợp và nhà điều hành sản xuất tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi 

Xuân; Dự án Đầu tư, khai thác hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và sản xuất tập 

trung phía Bắc đường ĐT.548, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; Dự án Khu phức 

hợp Hải Âu, Dự án Resort Tre Nguồn, thị trấn Thiên Cầm và Dự án Trung tâm 

Thương mại Chợ Hội giai đoạn 2, huyện Cẩm Xuyên; Dự án Kinh doanh nhà 

hàng, trung tâm hội nghị, tiệc cưới, cửa hàng nội thất và dịch vụ tổng hợp tại xã 

Hộ Độ, huyện Lộc Hà... Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu và tổ 

chức, cá nhân để xảy ra tình trạng trên, đồng thời quan tâm có giải pháp hỗ trợ, 

tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp, nhất là vướng mắc Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc công nhận lại diện tích đất có nguồn gốc 

sử dụng trước ngày 18/12/1980. Đối với việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm 

quyền, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo 
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các kết luận thanh tra; chỉ đạo tiếp tục thanh tra, kiểm tra tổng thể tại các địa 

phương còn lại. 

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý 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; chỉ đạo giải quyết 

vướng mắc liên quan đến việc thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các lô đất liên quan đến quy hoạch hạ tầng, đường gom 

các trục đường quốc lộ. 

- Đối với việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình, dự án 

cấp thiết mặc dù nhiều vấn đề khó, đòi hỏi nguồn lực lớn tuy nhiên cũng cần 

xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên để có lộ trình xử lý. Trong đó đặc biệt quan tâm 

đến việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của 

Nhân dân như: 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; đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ hoạt động nhà máy nước sạch 

tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà; việc 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; hoàn thiện hạ tầng 

các khu tái định cư thị xã Kỳ Anh...  

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các 

địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất 

đã được phê duyệt; sớm xử lý các tài sản dôi dư theo đúng thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định.  

- Tiếp tục kiến nghị sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP theo hướng tăng 

mức bồi dưỡng phù hợp cho những người tham gia trực tiếp công việc tại thôn, 

tổ dân phố, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.  

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiến hành việc 

cắm mốc ranh giới lòng hồ Văn Võ, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh. 

2. Kết quả giải quyết, đôn đốc thực hiện  

Qua báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 

HĐND tỉnh khóa XVIII và các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo 

cáo số 533/BC-HĐND ngày 14/12/2021 cho thấy:  

- Cập nhật kết quả thực hiện các giải pháp đối với nội dung trả lời chất 

vấn đúng trọng tâm, đầy đủ. Tuy vậy, có vấn đề, còn chung chung, chưa nêu rõ 

trách nhiệm.  

- UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, với trách nhiệm 

của mình, ngay sau khi nhận được Báo cáo Kết quả giám sát của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, triển 

khai thực hiện các kiến nghị giám sát bảo đảm thời gian theo quy định của pháp 

luật; Công tác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra bước đầu được quan tâm; đã đề ra 

các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc. Trong quá trình giải 
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quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp giữa các sở, 

ngành và địa phương.  

Tuy nhiên, Ban Pháp chế thấy rằng: các kiến nghị của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh đang được triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa 

có mốc thời gian giải quyết đối với nhiều kiến nghị. Có 03 kiến nghị chưa được 

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời. (Việc đầu tư xây dựng và phát triển du lịch hồ 

Ngàn Trươi, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Khu căn cứ nghĩa quân Phan Đình 

Phùng, xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo và trụ sở làm việc của Ban Trị sự 

Phật giáo huyện tại thị trấn Vũ Quang; Việc triển khai chương trình hỗ trợ xây 

dựng nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ, nhà ở tránh lũ cho người dân; 

Việc di dời, hỗ trợ người dân sống một số khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao tại 

Rú Dầu, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ). 

3. Ban Pháp chế    D tỉnh đề nghị UBND tỉnh 

- Tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh đề 

xuất chủ trương, giải pháp sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm 

quyền, nhất là những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, dân sinh. Chỉ đạo 

phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổng hợp kết quả giải quyết đảm bảo các nội 

dung trả lời chính xác, phản ánh đúng kết quả thực hiện trên thực tế, đảm bảo độ 

tin cậy, tính thuyết phục; tránh trả lời chung chung, chiếu lệ, thiếu căn cứ. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng 

đầu các ngành, các địa phương trong việc giải quyết kiến nghị của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp 

giải quyết, trả lời cần có văn bản xác định nhiệm vụ rõ ràng, thời hạn hoàn 

thành, thời hạn báo cáo UBND tỉnh.  

- Trong quá trình thực hiện cập nhật các nội dung chất vấn và kiến nghị 

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, 

cung cấp thông tin để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh biết, theo dõi. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Báo 

cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân 

dân tỉnh; các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 

533/BC-HĐND ngày 14/12/2021 về kết quả giám sát việc “Giải quyết các kiến 

nghị của cử tri và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVII”, kính trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, .TH1 
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