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BÁO CÁO 

Cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII 

 
Thực hiện Văn bản số 218/BC-HĐND ngày 01/7/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 

HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nghiên cứu, giải 

quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện tại Văn bản số 270/BC-UBND ngày 13/7/2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri như sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ, NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ ĐÔ THỊ 

Câu 1. Hiện nay giá xăng dầu tăng mạnh dẫn đến giá các mặt hàng tiêu 

dùng, vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao. Đề nghị tỉnh có biện pháp để 

kiểm soát giá cả, ổn định thị trường (Cử tri toàn tỉnh). 

Trả lời: 

Thời gian qua, giá xăng dầu có nhiều biến động, có lúc tăng cao dẫn đến 

giá nguyên, nhiên vật liệu biến động, kéo theo giá nhiều mặt hàng tiêu dùng, vật 

tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, vận tải có thời điểm tăng theo. Tuy nhiên, các 

mặt hàng tiêu dùng thông thường nêu trên không thuộc danh mục hàng hóa được 

Nhà nước bình ổn giá hay Nhà nước định giá theo Luật Giá năm 2012. Trong khi 

đó, thẩm quyền điều hành giá xăng dầu trong nước thuộc liên bộ Tài chính - 

Công Thương. 

UBND tỉnh đã có các Văn bản: số 1416/UBND-TH3 ngày 28/6/2022 về 

việc công tác điều hành giá năm 2022 và số 3363/UBND-TH3 ngày 23/6/2022 chỉ 

đạo các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao 

thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo quy định; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai 

thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, chủ động kiểm tra yếu 

tố hình thành giá theo quy định khi có biến động bất thường, xử lý nghiêm các 

trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý; kịp thời xử lý các sai phạm, 

lợi dụng tình hình thị trường có biến động để tăng giá bất hợp lý, các trường hợp 

đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, giá cả; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, 

khách quan, công khai minh bạch thông tin về giá hàng hóa dịch vụ, nhất là các 

vật tư quan trọng liên quan đến sản xuất và đời sống người dân. 
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Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và 

xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý 

giá, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. 

Câu 2. Về các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 

cử tri kiến nghị tỉnh: 

2.1. Quan tâm cấp kinh phí tiền thưởng cho các khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2021 (cử tri huyện Hương Sơn). 

Trả lời: 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 

điều chỉnh kế hoạch và cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích 

phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2021; theo 

đó, huyện Hương Sơn đã được điều chỉnh kế hoạch thực hiện 34 khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu với số kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ là 10.200 triệu đồng. 

2.2. Cần sớm có kế hoạch cung ứng xi măng đảm bảo kịp thời thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương (Cử tri huyện Can Lộc). 

Trả lời: 

Để việc cung ứng xi măng kịp thời, đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh đã yêu 

cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành chủ động rà soát, xây 

dựng kế hoạch; giao Sở Tài chính đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch. 

Đối với kế hoạch năm 2023, ngày 08/11/2022, Sở Tài chính đã có Văn bản 

số 4751/STC-NSHX đề nghị Hội đồng thẩm định giá thường xuyên cấp tỉnh thẩm 

định giá mua sắm xi măng năm 2023. 

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định giá nhà nước thường xuyên 

cấp tỉnh về giá mua sắm xi măng và tham mưu của Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ 

xem xét, ban hành Kế hoạch hỗ trợ xi măng năm 2023. 

Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch Kế hoạch hỗ trợ xi măng năm 

2023; HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, UBND tỉnh ban hành quyết định giao dự 

toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, giao Sở Tài chính khẩn trương thực 

hiện các thủ tục liên quan đến thẩm định kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Khi có quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu của UBND tỉnh, yêu cầu Sở Tài chính triển khai việc đấu thầu mua sắm xi 

măng để xác định đơn vị cung ứng đảm bảo quy định (nếu có đơn vị trúng thầu 

đảm bảo quy định, dự kiến thời gian ký hợp đồng với đơn vị cung ứng khoảng từ 

ngày 20 -25/02/2023 và triển khai cung ứng xi măng ngay sau khi ký hợp đồng). 

2.3. Xem xét bỏ quy định “Huyện Hương Khê mỗi năm không quá 100km” 

tại mục 1 Điều 14 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh 

về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng tỉnh 

Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; sớm ban hành hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng 
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Chính phủ về xây dựng thị trấn, phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh (Cử tri 

huyện Hương Khê). 

Trả lời: 

- Về xem xét bỏ quy định “Huyện Hương Khê mỗi năm không quá 100km” 

tại mục 1, Điều 14 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu tại Thông báo số 

360/TB-UBND ngày 26/9/2022. 

Sở Tài chính đã có Văn bản số 4364/STC-NSHX ngày 19/10/2022; báo 

cáo như sau: “Việc điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị quyết số 

44/2021/NQ-HĐND như đề xuất của huyện Hương Khê ở thời điểm hiện này là 

chưa phù hợp. Vì đây là Nghị quyết mới được HĐND tỉnh ban hành vào ngày 

16/12/2021 sau nhiều lần tổ chức họp để lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa 

phương (trong đó, nội dung tại khoản 1 Điều 14 được xây dựng trên cơ sở đề 

xuất và nhu cầu của huyện Hương Khê, Kỳ Anh để hoàn thành mục tiêu đạt 

chuẩn tiêu chí giao thông trong lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới). Mặt khác, hiện nay HĐND tỉnh đang triển khai công tác giám sát tại các 

huyện, thành phố, thị xã (trong đó có nội dung về cơ chế hỗ trợ xi măng làm 

đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng).” 

Do vậy, sau khi có ý kiến của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ 

chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị soát xét, tham mưu UBND 

tỉnh phù hợp. 

- Về sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, 

ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thị trấn, phường, xã đạt 

chuẩn đô thị văn minh: 

Sau khi có Hướng dẫn số 495/VHCS-NSVH ngày 23/6/2022 của Cục Văn 

hóa cơ sở về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng; UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có Văn bản số 1079/SVHTTDL- 

NSVHGĐ ngày 20/7/2022 đôn đốc triển khai thực hiện công nhận đô thị văn 

minh theo Quyết định số 04/2022/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, 

ngành cấp tỉnh phụ trách tiêu chí đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương 

triển khai thực hiện. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Hướng dẫn 

số 91/HD-MTTW-BTT hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết 

quả xây dựng đô thị văn minh; theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã 

ban hành Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT ngày 02/11/2022 hướng dẫn lấy ý 

kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

2.4. Sớm ban hành bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn 

mới nâng cao, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 

2021 - 2025; xem xét không hạn chế về chỉ tiêu đăng ký thực hiện xây dựng khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của các huyện (Cử tri huyện Thạch Hà). 
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Trả lời: 

- Về ban hành bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 

nâng cao, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 

2021 - 2025: UBND tỉnh đã có Văn bản số 5633/UBND-NL5 ngày 06/10/2022 

giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu 

chí nông thôn mới. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện dự thảo 

các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai 

đoạn 2021 - 2025 và đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Về xem xét không hạn chế về chỉ tiêu đăng ký thực hiện xây dựng khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu của các huyện: trong điều kiện kinh phí ngân sách 

khó khăn, chính sách ban hành hỗ trợ cho nhiều nội dung nên việc phê duyệt chỉ 

tiêu hỗ trợ xây dựng khu dân cư mẫu còn hạn chế. Thời gian tới UBND tỉnh giao 

Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát, cân đối các nội 

dung chính sách, tham mưu phương án điều chỉnh nếu các nội dung khác của 

chính sách không thực hiện hết theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình 

hình, điều kiện thực tiễn. 

2.5. Việc thực hiện hồ sơ thủ tục hưởng chính sách về trồng rừng, làm giàu 

rừng tự nhiên theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh còn 

vướng mắc, qua nhiều khâu trung gian, kinh phí thuê tư vấn để thiết kế, trồng 

rừng quá cao. Đề nghị tỉnh xem xét, tháo gỡ (Cử tri huyện Hương Sơn). 

Trả lời: 

- Liên quan về hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ về trồng rừng, 

làm giàu rừng tự nhiên; trong quá trình rà soát, tham mưu xây dựng trình HĐND 

tỉnh thông qua Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 (thay thế 

Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND) đã được bổ sung, quy định rõ về nội dung 

hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng bổ sung, làm giàu rừng tự nhiên là rừng sản 

xuất (tại điểm 5 Mục V Phụ lục kèm theo Nghị quyết 51) theo đúng quy định 

Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm 

sinh. 

Triển khai Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về Kế hoạch kinh phí năm 2022 

để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với 

xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, với tổng kinh phí 110.000 triệu đồng, 

trong đó huyện Hương Sơn được phân bổ trên 12.763 triệu đồng (lớn nhất trong 

khối huyện, thành phố, thị xã), riêng chính sách lâm nghiệp trên 9.134 triệu đồng. 

- Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã: 

+ Tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân nắm bắt đầy 

đủ, hiểu rõ các nội dung, quy trình, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách theo Nghị 

quyết số 51/2021/NQ-HĐND, đảm bảo kịp thời, có hiệu quả (trong đó có chính 

sách hỗ trợ trồng rừng, làm giàu rừng); thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được 

phân công tại Văn bản số 686/UBND-NL5 ngày 14/02/2022. 
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+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn kinh phí chính sách năm 

2022 theo Quyết định số 971/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Chỉ đạo tổ chức triển 

khai kiểm tra, thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu hỗ trợ chính sách đảm bảo 

đúng phạm vi, đối tượng và hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp lợi dụng, 

trục lợi chính sách; thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ kịp thời, quản lý và sử 

dụng kinh phí theo đúng quy định. Thường xuyên rà soát, trong quá trình thực 

hiện, có văn bản hướng dẫn cụ thể về các nội dung chuyên môn liên quan đến 

việc thực hiện chính sách (nếu cần thiết). 

2.6. Xem xét điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch kinh phí xây dựng 

khu dân cư mẫu đối với huyện Đức Thọ để phù hợp với thực tế số khu dân cư 

mẫu đăng ký năm 2022 (Cử tri huyện Đức Thọ). 

Trả lời: 

Căn cứ Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với 

xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 phê duyệt Kế hoạch 

kinh phí thực hiện chính sách nông thôn mới năm 2022 với kinh phí 157.000 

triệu đồng
1
, trong đó: kinh phí thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu là 30.000 triệu đồng, tương ứng 100 khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu (huyện Đức Thọ: 2.700 triệu đồng, đến nay huyện Đức Thọ đã có 89/142 

thôn, xóm đạt KDCKM - đạt tỷ lệ 63%). Theo kết quả rà soát một số huyện thì số 

lượng KDCKM đạt dưới mức bình quân chung toàn tỉnh (59%), như huyện: Lộc 

Hà (46%), Hương Khê (45%), Cẩm Xuyên (42%), Hương Sơn (53%); để đảm 

bảo nguồn kinh phí theo dự toán đã được HĐND, UBND tỉnh giao đầu năm và 

cân đối nguồn kinh phí giữa các nhóm chính sách khác của Nghị quyết số 

51/2021/NQ-HĐND, nhằm hướng tới mức chạm chuẩn, với điều kiện số lượng 

thôn, xóm trên địa bàn đạt tỷ lệ (%) thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu > hoặc = 70%. Theo đó, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, trong 

phạm vi dự toán được HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh chưa xem xét điều chỉnh 

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát, đánh giá 

bộ tiêu chí tạm thời quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2022 - 2025 để phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn mới về xây dựng 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Câu 3. Đề nghị tỉnh chỉ đạo hằng năm cần có thông báo sớm về quy định 

giá lúa để người dân có cơ sở trong việc nộp các loại thuế, phí liên quan và tránh 

được tình trạng bị ép giá trong tiêu thụ sản phẩm; sớm bàn giao vaccine tiêm 

phòng gia súc để đảm bảo kịp thời cho cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện (Cử 

tri huyện Can Lộc, Đức Thọ). 
 

 

 
 

1
 Bằng dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, trừ kinh phí hỗ trợ mua xi măng 65.000 triệu đồng 
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Trả lời: 

2.1. Về quy định giá lúa: 

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1582/CTHTI-HKDCN 

ngày 01/8/2022 và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2983/STC-GCS ngày 

27/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 

24/8/2022 quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022. 

2.2. Sớm bàn giao vaccine tiêm phòng gia súc để đảm bảo kịp thời cho cấp 

huyện, cấp xã tổ chức thực hiện: 

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 18/01/2022 về 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022. Hiện nay, cơ bản 

các loại vắc xin tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện xã 

hội hóa, không hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước nên các Trung tâm Ứng dụng 

KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi cấp huyện đã cung ứng đầy đủ, kịp thời 

phục vụ các địa phương tổ chức tiêm phòng theo Kế hoạch. Riêng vắc xin phòng 

bệnh LMLM tiêm phòng cho đàn trâu, bò được hỗ trợ theo Văn bản số 

259/UBND-NL ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về cơ chế kinh phí phục vụ 

tiêm phòng bệnh LMLM cho trâu, bò giai đoạn 2021-2025, (trong đó: 60% kinh 

phí từ nguồn ngân sách tỉnh, 40% kinh phí từ nguồn ngân sách huyện). Trong 

thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1, các địa phương 

được bàn giao hơn 710.339 liều vắc xin theo quy định (trong đó: huyện Can Lộc 

nhận 97.630 liều, huyện Đức Thọ nhận 95.045 liều). 

- Đến nay, các địa phương đang triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 

2 năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm (bắt đầu từ 01/9 đến tháng 11/2022); Sở 

Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y bàn giao 334.825 liều 

vắc xin cho các địa phương thực hiện tiêm phòng đợt 2 năm 2022 theo Kế hoạch, 

trong đó huyện Can Lộc nhận 70.200 liều, huyện Đức Thọ nhận 38.550 liều. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; thời gian tới, UBND tỉnh 

yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

+ Chỉ đạo các phòng, ngành chức năng và UBND cấp xã tiếp tục triển khai 

tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu Kế 

hoạch; đồng thời thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho 

đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn 

trâu, bò và vắc xin phòng bệnh Dại chó. 

+ Hàng năm các địa phương cần chủ động rà soát, thống kê tổng đàn gia 

súc, gia cầm, đăng ký các loại vắc xin gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y) tổng hợp, xây dựng kế hoạch cung ứng, mua sắm kịp 

thời, đảm bảo thời gian tiến độ tiêm phòng theo Kế hoạch phê duyệt. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp 

hành việc tiêm phòng vắc xin, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các Nghị định, 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, của UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. 
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Câu 4. Đề nghị tỉnh sớm lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến Sông Rào 

Cái (hay còn gọi là Sông Phủ); cho chủ trương quy hoạch đất nghĩa trang ở 

những địa phương có đất đồi núi xa thành phố để đáp ứng việc di dời các nghĩa 

trang ở các xã, phường phục vụ việc mở rộng, phát triển đô thị (Cử tri TP Hà 

Tĩnh). 

Trả lời: 

a) Tình hình triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết hai bên tuyến sông Rào 

Cái (hay còn gọi là sông Phủ): 

- Đồ án quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 

2030, tầm nhìn năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2007 

và điều chỉnh tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015. Trên cơ sở 

quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận được phê duyệt, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt 03 đồ án 

quy hoạch chi tiết có phạm vi ranh giới tiếp giáp hai bên tuyến sông Rào Cái (hay 

còn gọi là sông Phủ); cụ thể như sau: 

+ Đồ án quy hoạch chi tiết Dự án Trung tâm thương mại, Khách sạn, Villa 

BMC - Việt Trung tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500 với quy 

mô 4,86ha. 

+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt 

thự sinh thái Nam Cầu Phủ, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500, với 

quy mô 71,5ha. 

+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên trung tâm và khu đô thị 

Lam Hồng Garden Park City tại các phường Nam Hà, Văn Yên, Đại Nài, thành 

phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500, với quy mô 262,04ha. 

- Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND 

thành phố Hà Tĩnh và UBND các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà tổ chức 

lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận. Trong 

quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu cụ 

thể phương án quy hoạch hai bên tuyến sông Rào Cái để đảm bảo tính tổng thể. 

Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận 

được phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND thành phố rà soát các quy 

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết báo cáo và xem xét tổ chức triển khai lập điều 

chỉnh, lập mới các quy hoạch chi tiết (trong đó có quy hoạch hai bên tuyến sông 

Rào Cái). 

b) Cho chủ trương quy hoạch đất nghĩa trang ở những địa phương có đất 

đồi núi xa thành phố để đáp ứng việc di dời các nghĩa trang ở các xã, phường 

phục vụ việc mở rộng, phát triển đô thị. 

Nhằm phục vụ nhu cầu hỏa táng, cát táng và hung táng của Nhân dân trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và các địa phương trong tỉnh; 

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Phúc Lạc Viên - 

Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Tĩnh do Công ty TNHH MTV Phúc Lạc Viên - Đài hóa 

thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 
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08/01/2016, với diện tích 29,03ha. Dự án hiện nay đã xây dựng hoàn thành giai 

đoạn 1 và đưa vào sử dụng năm 2018. 

Tuy vậy, để đáp ứng việc di dời toàn bộ các nghĩa trang cũ và nhu cầu mai 

táng của người dân thành phố Hà Tĩnh, phục vụ việc mở rộng, phát triển đô thị 

cần thiết phải Quy hoạch khu nghĩa trang tập trung cho thành phố Hà Tĩnh; việc 

quy hoạch khu nghĩa trang cần có quỹ đất lớn, đòi hỏi có sự đồng thuận thống 

nhất cao từ cơ sở và cấp ủy, chính quyền; mặt khác vị trí khu đất đề xuất phải 

đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo Quy chuẩn 01:2021/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

Hiện nay, UBND thành phố Hà Tĩnh đã có đề xuất được quy hoạch nghĩa 

trang tập trung cho thành phố Hà Tĩnh tại xã Lưu Vĩnh Sơn với diện tích khoảng 

40ha. Sở Xây dựng đã đề nghị UBND huyện Thạch Hà khảo sát, giới thiệu một 

số địa điểm và báo cáo về Sở Xây dựng. Sau khi UBND huyện Thạch Hà có báo 

cáo, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn 

vị có liên quan, kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ 

trương khảo sát, lập Quy hoạch nghĩa trang tập trung cho thành phố Hà Tĩnh, 

đảm bảo phát huy hiệu quả trước mắt và lâu dài, phù hợp với các Quy hoạch xây 

dựng có liên quan. 

Câu 5. Điểm 15 khoản 12 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 của UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh quy định tài sản là nhà ở, công tình xây 

dựng khác của hộ gia đình, cá nhân hình thành ngoài phạm vi đất được giao sử 

dụng xây dựng trước ngày 01/07/2014 và xây dựng khi cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền thông báo thu hồi đất được xem xét hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường 

giá trị công trình do UBND tỉnh quy định. Tuy nhiên, thực tế khi hình thành tài 

sản các hộ dân không xác định được phạm vi mốc hành lang đường giao thông 

nên giá trị hỗ trợ không đủ để xây dựng, hoàn trả lại công trình, do đó các hộ dân 

không đồng tình gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị tỉnh 

xem xét, điều chỉnh (Cử tri huyện Hương Khê). 

Trả lời: 

- Theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai thì tài sản tạo lập trái quy định 

không được bồi thường tài sản. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, theo quy 

định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, 

theo thẩm quyền UBND tỉnh đã ban hành quy định thêm các chính sách “hỗ trợ 

khác” nhằm mục tiêu hỗ trợ người dân một phần thiệt hại các công trình nhà ở, 

công trình xây dựng với mức hỗ trợ từ 20% - 100% giá trị bồi thường, tùy thuộc 

vào thời điểm xây dựng, nguồn gốc thửa đất để xây dựng công trình, sự phù hợp 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại các điểm 12, 13, 14, 15, 

khoản 12, Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, ngày 02/10/2018 của 

UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 

03/11/2014 của UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) để tổ chức thực hiện. Do đó, quá trình 

tổ chức thực hiện, đề nghị cử tri tăng cường công tác giám sát các cơ quan thực 

thi công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa bàn. UBND huyện Hương Khê 
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có trách nhiệm soát xét kỹ thời điểm hình thành tài sản, quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, nguồn gốc thửa đất để áp dụng chính sách đảm bảo quy định cho người 

dân với phương châm công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng quy định 

trong thực hiện. 

- Về nội dung xác định nguồn gốc đất đai, tài sản hình thành gắn liền với 

đất khi lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện thuộc thẩm 

quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã), theo quy 

định của pháp luật đất đai hiện hành và được quy định cụ thể tại các Điều 30, 31, 

32, 33 Quy định kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 

của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức thực hiện. 

Câu 6. Hiện nay giá đất trên thị trường, giá vật liệu xây dựng tăng cao; tuy 

nhiên giá bồi thường, giải phóng mặt bằng về đất và các công trình trên đất chưa 

phù hợp với thực tế. Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh đảm bảo quyền lợi cho 

Nhân dân (Cử tri thị xã Kỳ Anh). 

Trả lời: 

a) Về giá đất: 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai, giá đất để tính toán bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể (sát giá thị trường trong điều 

kiện bình thường tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất) nên sẽ đảm bảo quyền, lợi 

ích hợp pháp cho người sử dụng đất bị thu hồi. Thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ 

thể để tính toán bồi thường về đất thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện (theo 

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh). Do đó, 

UBND thị xã Kỳ Anh căn cứ quy định, thẩm quyền được ủy quyền để thực hiện 

công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

Thời gian qua, có hiện tượng “sốt đất ảo”, nội dung này Thủ tướng Chính 

phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây 

dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo để ổn định 

tình hình giá đất
2
, qua đó UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức chỉ 

đạo thực hiện
3
, do đó hiện tượng “sốt đất” đã giảm hẳn. 

b) Về các công trình trên đất: 

- Thực hiện quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ- 

CP ngày 15/5/2014, hằng năm UBND tỉnh đã ban hành bộ đơn giá bồi thường 
 

2
 Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát 

triển ổn định, lành mạnh; Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua; Văn bản số 2015/VPCP-PL ngày 01/4/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về việc rà soát pháp luật về đấu giá tài sản; Bộ Tài nguyên và Môi trường có các Văn bản số:  

1454/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/3/2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, số 

413/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/01/2022 về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ; Bộ Tài chính có Văn bản số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 về chống thất thu thuế trong hoạt 

động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; Bộ Xây dựng có Văn bản số 5370/BXD-QLN ngày 24/12/2021 về 

việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị  

trường bất động sản; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Văn bản số 210/NHNN-TTGSNH ngày 13/01/2022. 
3
 Văn bản số 1963/UBND-NL2 ngày 02/4/2021; số 8324/UBND-XD1 ngày 10/12/2021; số 10/UBND-NL2 ngày 

04/01/2022; số 416/UBND-NL2 ngày 25/01/2022; số 304/UBND-TH1 ngày 18/01/2022; số 1790/UBND-NC3 

ngày 18/4/2022; 
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nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu… để phục vụ cho công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Bộ đơn giá bồi thường được 

thực hiện trên cơ sở điều tra, khảo sát các loại hình công trình phổ biến ở địa 

phương kết hợp với các chế độ, chính sách hiện hành về tiền lương, giá nhân 

công, giá vật liệu và định mức của Nhà nước để xây dựng nên mức giá phù hợp. 

Hàng năm, bộ đơn giá được cập nhật lại theo biến động về giá vật liệu, nhiên 

liệu, nhân công và chỉ số giá xây dựng để nhằm phù hợp hơn với thực tế, đảm 

bảo mức giá bồi thường cho công trình đủ chi phí cho người dân làm lại nhà cửa, 

công trình tương đương với công trình hiện có bị ảnh hưởng. 

Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc năm 2022 được UBND tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 trên cơ sở 

tham mưu của Sở Xây dựng, thay thế cho bộ đơn giá bồi thường năm 2021 tại 

Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND. Theo đó, bộ đơn giá này được xây dựng vào 

thời điểm cuối năm 2021, và ban hành đầu năm 2022 trên cơ sở đã cập nhật mức 

biến động giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu, nhân công vào cuối năm 2021, chỉ số 

giá xây dựng năm 2021 và có tính đến yếu tố trượt giá cho năm 2022. Bộ đơn giá 

đã được xây dựng phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL 2015, Luật Đất đai 

2013 và các chính sách, quy định hiện hành khác. Trong quá trình xây dựng đơn 

giá đã được các sở, ngành và địa phương tham gia góp ý theo quy định của pháp 

luật. Theo rà soát, đánh giá của Sở Xây dựng, các đơn giá chi tiết của các loại nhà 

cửa, vật kiến trúc trong bộ đơn giá bồi thường của năm 2022 hiện tại vẫn đang 

phù hợp với mặt bằng chung của các địa phương trên toàn tỉnh, các địa phương 

vẫn đang áp dụng bình thường. 

Riêng đối với thị xã Kỳ Anh do đặc thù trong năm 2021 và 2022 có một số 

dự án lớn triển khai dẫn đến nhu cầu lao động tăng lên, dẫn đến mức lương nhân 

công cao hơn các địa phương. Trong thuyết minh hướng dẫn áp dụng của bộ đơn 

giá có bổ sung hệ số điều chỉnh k=1,1 đối với thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh 

nhằm phù hợp với mặt bằng giá chung của hai khu vực này so với các địa phương 

khác. 

- Về giá vật liệu xây dựng: theo thống kê của Sở Xây dựng, 6 tháng đầu 

năm 2022 giá vật liệu xây dựng bình quân trên thị trường có tăng so với năm 

2021 do ảnh hưởng của giá xăng dầu và tình hình chính trị thế giới; theo đó mức 

tăng bình quân của các loại vật liệu chủ yếu như cát, đá, xi măng, sắt thép khoảng 

trên dưới 7%. Việc tăng giá một số loại vật liệu chủ yếu này có tác động đến giá 

thành xây dựng công trình ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bộ đơn giá bồi thường 

nhà cửa vật kiến trúc là một trong những chính sách lớn của tỉnh về công tác bồi 

thường, mang tính ổn định và áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định 

(trong khoảng 1 đến 2 năm tùy theo mức độ trượt giá hàng năm) để đảm bảo tính 

thống nhất chung cho các dự án trên cùng một địa bàn hoặc giữa các hộ bị ảnh 

hưởng trong cùng một dự án, vì vậy việc điều chỉnh đơn giá bồi thường theo biến 

động giá vật liệu hàng tháng, quý là không phù hợp. Theo kế hoạch, cuối năm 

2022, Sở Xây dựng sẽ rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá mới 

thay thế bộ đơn giá hiện hành tại Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND; theo đó, sẽ 

cập nhật tình hình biến động giá VLXD, giá nhân công và chỉ số trượt giá năm 
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2022 để đảm bảo đơn giá được sát đúng và phù hợp với thị trường để áp dụng 

cho năm 2023. 

Câu 7. Quá trình di dời các đường điện, cột điện nhằm phục vụ xây dựng 

nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn về quy trình, thủ tục. Đề nghị tỉnh chỉ đạo 

Công ty Điện lực Hà Tĩnh quan tâm, phối hợp thực hiện (Cử tri huyện Can Lộc). 

Trả lời: 

- UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản: số 3307/UBND-TM ngày 

04/8/2014; số 4083/UBND-TM ngày 19/9/2014; số 5679/UBND-TM ngày 

18/12/2014 về việc đẩy nhanh tiến độ di dời cột điện ảnh hưởng đến an toàn giao 

thông và xây dựng nông thôn mới, trong đó quy định cụ thể về quy trình, kinh phí 

thực hiện. 

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đến nay 

182/182 xã đạt tiêu chí số 4 về điện (đạt 100%). Lũy kế đến hết ngày 30/6/2022, 

đã thực hiện di dời hơn 12.226 cột điện; trong 6 tháng đầu năm 2022, đã di dời 

236 cột điện. Huyện Can Lộc đã thực hiện di dời 112 cột điện. 

- Tuy vậy, quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc và nguyên 

nhân như sau: 

+ Một số quy định thay đổi (quy hoạch nông thôn mới, quy định tăng chiều 

rộng đường giao thông nông thôn của tiêu chí giao thông,…) dẫn đến phát sinh 

các vị trí cột điện ảnh hưởng cần phải di dời. 

+ Khó khăn về bố trí nhân lực, phương tiện, mặt bằng thi công tại hiện 

trường
4
, khối lượng công việc di dời dàn trải trên nhiều địa bàn… 

+ Sự phối hợp giữa chính quyền và ngành điện đôi lúc còn chưa thực sự 

chặt chẽ, đồng bộ. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương chưa theo 

kịp tiến độ. 

+ Một số địa phương, đơn vị chưa nắm rõ quy trình, thủ tục di dời các cấp 

điện áp, chưa phân định rõ được trách nhiệm, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan. 

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội 

dung cụ thể sau: 

- Giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện đối 

với tiêu chí số 4 (tiêu chí về điện) thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai 

đoạn 2021 - 2025
5
. 

- Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và ngành 

điện trong việc xây dựng kế hoạch di dời công trình điện có ảnh hưởng đến quy 

hoạch nông thôn mới. 
 

 

4
 Đối 01 vị trí cột cần 01 máy xúc đào, hoặc 01 cẩu (nếu trung thế khó khăn có thể 2 máy); nhân lực trung bình  

khoảng 3-4 người/1 vị trí (cột hạ thế), trung thế 5-6 người/1 vị trí (trung thế). 
5
 Hiện vẫn áp dụng các Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương quy định phương 

pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định phương pháp 

đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 – 2020 hết hiệu lực; đến thời điểm hiện tại chưa có quy định mới áp dụng, đánh giá tiêu chí 

điện cho giai đoạn 2021-2025. 
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- Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn 

để đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đưa Hà Tĩnh đạt tỉnh nông thôn 

mới vào năm 2025. 

Câu 8. Đề nghị bổ sung quy hoạch phân khu tại tổ dân phố 6 và phía tây 

đường Hồ Chí Minh ở tổ dân phố 1, 2, 3, 5, thị trấn Vũ Quang; đồng thời điều 

chỉnh quy hoạch cục bộ một số khu vực (Cử tri huyện Vũ Quang). 

Trả lời: 

- Tình hình quy hoạch của thị trấn Vũ Quang: thị trấn Vũ Quang có diện 

tích tự nhiên là 3.786ha; quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2544/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 với quy mô đồ án là 731,25ha; quy 

hoạch phân khu được phê duyệt tại Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019 với quy mô là 584,27ha. 

- Theo kiến nghị của Cử tri huyện Vũ Quang thì các khu vực tại tổ dân phố 

6 và phía tây đường Hồ Chí Minh ở tổ dân phố 1, 2, 3, 5 thị trấn Vũ Quang chưa 

có trong ranh giới quy hoạch chung và quy hoạch phân khu; ngoài ra đề xuất điều 

chỉnh cục bộ một số khu vực. Theo quy định tại Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị 

năm 2020 (Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VHQH ngày 15/7/2022 của Văn 

phòng Quốc hội) quy định: 

+ Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành 

phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới. 

+ Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và 

đô thị mới. 

Như vậy, đối chiếu quy định của Luật Quy hoạch đô thị, thị trấn Vũ Quang 

là đô thị loại V và đang hướng tới đô thị loại IV vào giai đoạn 2026-2030 (thị 

trấn thuộc huyện), không phải đô thị mới nên chỉ cần lập quy hoạch chung đô thị 

để có căn cứ lập quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng theo quy hoạch mà 

không cần lập quy hoạch phân khu. Do đó, việc đề xuất lập quy hoạch phân khu 

tại tổ dân phố 6 và phía tây đường Hồ Chí Minh ở tổ dân phố 1, 2, 3, 5 thị trấn 

Vũ Quang là chưa cần thiết và chưa phù hợp với quy định của pháp luật. 

Quy hoạch chung đô thị thị trấn Vũ Quang được UBND tỉnh phê duyệt từ 

năm 2012. Theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị thì quy hoạch cần 

được rà soát, đề xuất điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa 

phương. Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với UBND huyện Vũ Quang và 

các cơ quan liên quan rà soát, thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết 

định. 

Câu 9. Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt Đề án di dời, tái định cư các hộ dân 

thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, đồng thời cho phép 

lập quy hoạch khu sản xuất dành cho phát triển hợp tác xã, khu dịch vụ để phát 

triển các ngành nghề tạo việc làm, thu nhập cho người dân (Cử tri thị xã Kỳ Anh). 

Trả lời: 
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UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 

phê duyệt Đề án Di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, 

xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Câu 1. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét ban hành một số quy định, hướng dẫn: 

1.1. Sớm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 và quy định điều 

kiện tách thửa, hiến đất mở đường giao thông để các địa phương áp dụng thống 

nhất, đáp ứng nhu cầu người dân (Cử tri huyện Kỳ Anh, Hương Sơn). 

Trả lời: 

- Về hệ số điều chỉnh giá đất: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

30/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại các 

Văn bản: số 3058/STC-GCS ngày 01/8/2022, số 4187/STC-GCS ngày 

10/10/2022) 

- Về quy định điều kiện tách thửa, hiến đất mở đường giao thông để các địa 

phương áp dụng thống nhất, đáp ứng nhu cầu người dân: để đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020 của UBND tỉnh quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các 

văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có quy định về điều kiện để hiến đất mở đường giao thông 

để tách thửa đất ở hoặc thửa đất ở có đất vườn, ao cùng thửa đất ở để trình 

UBND tỉnh ban hành. Trong thời gian chưa có quy định mới, đề nghị UBND các 

huyện Kỳ Anh, Hương Sơn thực hiện nghiêm theo Văn bản số 7721/UBND-NL2 

ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô, 

bán nền trái phép và tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn. 

1.2. Ban hành hướng dẫn quy trình thủ tục cho thuê đất hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; hướng dẫn chi 

tiết chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi 

thực hiện chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang đất ở; quy định cụ thể về thu 

phí xử lý nước thải đối với các tổ chức, cá nhân xả thải vào hệ thống các trạm xử 

lý nước thải trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác vận hành, bảo trì các trạm (Cử 

tri huyện Cẩm Xuyên). 

Trả lời: 

- Đối với quy định về chính sách, địa bàn ưu đãi đầu tư: đề nghị UBND 

huyện Cẩm Xuyên căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản hướng 

dẫn thi hành để thực hiện (UBND tỉnh không có thẩm quyền ban hành để thực 

hiện trên địa bàn tỉnh). 

- Về hướng dẫn quy trình thủ tục cho hộ gia đình, cá nhân thuê: tại Quyết 

định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về công bố Danh mục 
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và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ngành Tài nguyên 

và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (thủ tục số 06) 

đã quy định thành phần hồ sơ thuê đất cụ thể. Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ- 

CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Quyết định số 1686/QĐBTNMT ngày 30/8/2021 về công bố thủ tục hành chính; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh 

vực đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy 

trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ngành Tài nguyên và Môi 

trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (áp dụng thủ tục hồ sơ 

theo Phụ lục IV, kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường). Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và Bộ thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính 

và đang trình cơ quan có thầm quyền thẩm định, phê duyệt. 

- Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng 

khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất: nội dung này đã được quy định tại 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1284/STNMT-ĐĐ1 ngày 20/4/2022 gửi 

UBND huyện Cẩm Xuyên hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện chính sách 

miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng. 

- Về quy định cụ thể về thu phí xử lý nước thải đối với các tổ chức, cá nhân 

xả thải vào hệ thống các trạm xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh để phục vụ công 

tác vận hành, bảo trì các trạm: trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải 

nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải trả tiền dịch vụ xử lý 

nước thải cho đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo cơ 

chế giá dịch vụ; đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung là 

người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Khoản 2 

Điều 4 Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

1.3. Ban hành quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục 

các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và 

công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương 

để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất 

liền kề theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai; quy định và hướng dẫn về chính sách khai thác, sử dụng 

quỹ đất thuộc Đề án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 

(Cử tri huyện. Thạch Hà). 

Trả lời: 

- Về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án 

độc lập, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý: 
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trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã báo cáo, 

xin ý kiến và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương tại Thông báo số 

640-TB/TU ngày 30/9/2022, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 

450/HĐND ngày 09/11/2022. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh có Văn bản số 6431/UBND-NL ngày 

10/11/2022 giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện 

hồ sơ tham mưu UBND tỉnh. Sở Tài nguyên đã có Văn bản số 4251/STNMT- 

ĐĐ27 hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét, 

ban hành Quy định. 

- Về quy định và hướng dẫn về chính sách khai thác, sử dụng quỹ đất thuộc 

Đề án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025: 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu xây 

dựng Đề án phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2025. Tuy vậy, quá trình tham mưu xây dựng Đề án còn vướng 

mắc do cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án chưa rõ ràng, đặc biệt là cơ chế tài chính 

liên quan đến hoạt động của Quỹ phát triển đất theo quy định tại Quyết định số 

40/2010/QĐTTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất đến nay không còn phù hợp 

(phải căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013 

nên Chính phủ đã dự thảo Quy chế sửa đổi từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa 

được ban hành). 

Ngoài ra, có nhiều nội dung liên quan đến cơ chế chính sách GPMB, tạo 

quỹ đất sạch cũng như việc nhà nước đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất chưa rõ 

ràng; đặc biệt là việc xác định các loại đất nhà nước được phép thu hồi, bồi 

thường GPMB sạch để đấu giá đất (hoặc đưa vào danh mục dự án đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư) trong thời gian gần đây được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn, trả lời các địa phương cũng đang có nhiều quan điểm khác nhau (có 

một số nội dung về phát triển quỹ đất và việc sử dụng Quỹ phát triển đất đang 

được đưa vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi). 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, có 05 tỉnh ban hành quy 

định của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác 

quỹ đất công phục vụ phát triển kinh tế xã hội (gồm: An Giang, Phú Yên, Đak 

Nông, Bạc Liêu, Bến Tre; thời gian ban hành từ 2014 đến 2021). Từ đầu năm 

2022 đến nay, chưa có địa phương nào tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách này; 

một số địa phương (03 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch phát triển quỹ đất giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, 

tham mưu theo hướng cho xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy 

định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công để 

thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu 

xây dựng Kế hoạch phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. 

Tuy nhiên, về các căn cứ của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan để làm 

cơ sở xây dựng Kế hoạch phát triển quỹ đất giai đoạn 2022 - 2025 cũng chưa 

đảm bảo, cụ thể: Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg 
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ngày 08/11/2022; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Hà Tĩnh đang 

xây dựng (Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo và đang lấy ý 

kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương). Do Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021 - 2025) cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện của 

một số địa phương chưa được phê duyệt, do đó căn cứ pháp lý để xây dựng Kế 

hoạch phát triển quỹ đất 2021 - 2025 cũng chưa đảm bảo. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, nghiên cứu, 

tham khảo việc thực hiện tại các địa phương để tham mưu UBND tỉnh phương án 

thực hiện đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, khả thi. 

Trong thời gian tỉnh chưa ban hành Quy định về cơ chế, chính sách phát 

triển quỹ đất, đề nghị các địa phương căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện được UBND tỉnh phê duyệt; các quy định hiện hành của pháp luật về đất 

đai, xây dựng và đầu tư công để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác 

quản lý, phát triển quỹ đất trên địa bàn cấp huyện theo thẩm quyền. Đối với các dự 

án phát triển quỹ đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì soát xét, tham mưu xử lý theo từng trường hợp cụ 

thể. 

1.4. Hiện nay, hầu hết các dự án có sử dụng đất triển khai trên địa bàn đều 

được UBND huyện ban hành quyết định thành lập các Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư theo từng dự án và do cán bộ chuyên môn cấp huyện kiêm 

nhiệm; bên cạnh đó, đề án vị trí việc làm thì không có vị trí về nhiệm vụ này. Do 

vậy việc thành lập các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cấp 

huyện là không đảm bảo các quy định và không phù hợp thực tiễn. Đề nghị tỉnh 

xem xét, điều chỉnh theo một trong các phương án đó là cho chủ trương thành lập 

Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện; xem xét bổ sung chức năng về tham mưu 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý 

dự án cấp huyện hoặc cho chủ trương thành lập Ban giải phóng mặt bằng cấp 

huyện trên cơ sở có định biên độc lập (Cử tri huyện Cẩm Xuyên). 

Trả lời: 

- Theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 

03/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư cấp huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; tổ chức do UBND tỉnh 

thành lập để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình 

trọng điểm. 

Hiện nay, trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã, nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng được giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp 

huyện. Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND thì 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do lãnh đạo UBND cấp 

huyện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm: đại diện Lãnh đạo cơ quan 

Tài chính - Kế hoạch, Hạ tầng kinh tế hoặc Quản lý đô thị; đại diện Lãnh đạo cơ 

quan Tài nguyên và Môi trường; chủ đầu tư; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
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cấp xã nơi có đất bị thu hồi; đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất (từ một 

đến hai người); một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù 

hợp với thực tế ở địa phương. Như vậy, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng tại các huyện thực hiện kiêm nhiệm và không xây dựng vị trí 

việc làm riêng đối với nhiệm vụ này. 

- Đối với đề xuất cho chủ trương thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất 

cấp huyện; xem xét bổ sung chức năng về tham mưu thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư giải phóng mặt bằng cho Ban quản lý dự án cấp huyện hoặc cho 

chủ trương thành lập Ban giải phóng mặt bằng cấp huyện trên cơ sở có 

định biên độc lập, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội 

vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và cơ chế hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc sở tài nguyên và 

môi trường quy định “Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản 

lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ 

chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác 

trong lĩnh vực đất đai”. 

+ Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương có quy 

định về nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường: “Chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý”. 

+ Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung 

quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất. 

Vì vậy, sau khi Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định, 

hướng dẫn cụ thể về Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện, UBND tỉnh sẽ chỉ 

đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu 

thực hiện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. 

Câu 2. Tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang, đất các hộ dân 

đang canh tác là đất bằng, không tác động đến rừng. Đề nghị tỉnh xem xét quy 

hoạch diện tích đất này cho các hộ tiếp tục sản xuất (cử tri huyện Hương Sơn). 

Trả lời: 

Vườn Quốc gia Vũ Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển từ 

Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn Quốc gia Vũ Quang tại Quyết 

định số 102/2002/QĐ-TTg ngày 30/7/2002, nội dung quy hoạch điều chỉnh ranh 

giới của Vườn Quốc gia Vũ Quang thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

Giao UBND huyện Hương Sơn phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang và 

các cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem 

xét phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp (nếu cần thiết). 
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Câu 3. Theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 về điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định số 2735/QĐ- 

UBND ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh một số diện tích quy 

hoạch 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020 của UBND tỉnh thì một số diện tích có biến động, thay đổi về loại rừng 

nhưng không thực hiện đăng ký biến động hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo có hướng dẫn, xử 

lý (Cử tri huyện Thạch Hà). 

Trả lời: 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, giải quyết 

kiến nghị của cử tri nêu trên. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

2266/STNMT-ĐĐ1 ngày 29/6/2022 gửi UBND huyện Thạch Hà và Văn phòng 

Đăng ký đất đai hướng dẫn cụ thể như sau: 

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện
6
 về tuyên truyền, công bố rộng rãi nội 

dung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn đến tận thôn, xóm và người dân trên địa 

bàn biết, chấp hành và thực hiện các nội dung có liên quan; hướng dẫn người sử 

dụng đất đất lâm nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê trên địa bàn, nhất là các 

trường hợp có điều chỉnh diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp (từ đất rừng sản 

xuất sang đất rừng phòng hộ; từ đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất; từ đất 

lâm nghiệp sang mục đích khác) để thực hiện Đăng ký biến động về loại đất theo 

các quyết định nói trên (trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo 

quy định của Luật Đất đai) thuộc trách nhiệm của cấp huyện và cấp xã. 

- Yêu cầu UBND huyện Thạch Hà tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định 

pháp luật; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất 

đai (nếu có); đồng thời UBND huyện Thạch Hà giao Chủ tịch UBND cấp xã căn 

cứ quy định tại Khoản 2
7
 Điều 208 Luật Đất đai để thực hiện kiểm tra, giám sát 

việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, 

các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng 

ký biến động, chuyển mục đích sử dụng đất (đối với đất lâm nghiệp) phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, UBND cấp xã để thực hiện rà soát quy hoạch, 

hướng dẫn người sử dụng đất đăng ký biến động đất đai, chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt theo quy định của Luật 

Đất đai và Luật Lâm nghiệp. 
 
 

6
 Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng; Quyết 

định số 607/QĐ-UBND ngày 3/3/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà  

Tĩnh đến 2020 và Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về phê duyệt kết quả điều chỉnh một số diện 

tích quy hoạch 3 loai rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến 2020 của UBND tỉnh thuộc 

trách nhiệm của cấp xã, cấp huyện. 
7
 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển 

quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và 

xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và 

buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. 
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Câu 4. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ trích đo chỉnh lý, kê 

khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 18.963 thửa đất nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Vũ Quang; rà soát, cập nhật và chỉnh lý các biến động đất đai 

trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến nay vào cơ sở dữ liệu địa chính (Cử tri huyện 

Vũ Quang). 

Trả lời: 

- Về đề nghị quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ trích đo chỉnh lý, kê khai cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hiện nay, trên địa bàn huyện Vũ Quang đã 

cơ bản được đo đạc bản đồ địa chính, việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (nếu 

có biến động bản đồ địa chính) là việc làm thường xuyên và kinh phí thực hiện 

theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về thực 

hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; trong đó: giao ngân sách cấp huyện bố 

trí khoảng 27,09 tỷ đồng; riêng huyện Vũ Quang bố trí tối thiểu là 849,130 triệu 

đồng để phục vụ việc cập nhật biến động bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn. 

- Về rà soát, cập nhật và chỉnh lý các biến động đất đai trên địa bàn huyện 

từ năm 2013 đến nay vào cơ sở dữ liệu địa chính: dự án xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Vũ Quang được triển khai từ tháng 10/2021, đến nay đang được 

thực hiện theo kế hoạch, trong đó có quy định: những thửa đất có biến động 

trong quá trình thi công thì Văn phòng Đăng ký đất đai phải cung cấp kịp thời 

cho nhà thầu thi công để hoàn thiện dữ liệu địa chính phù hợp với thông tin hiện 

trạng của thửa đất; đối với những thửa đất có biến động sau khi đơn vị thi công 

bàn giao dữ liệu thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cập nhật biến động sau 

khi tích hợp dữ liệu vào hệ thống. 

Để thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động các thửa đất trên địa bàn huyện 

từ năm 2013 đến nay, UBND huyện Vũ Quang bố trí kinh phí theo Nghị quyết số 

175/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để Văn phòng Đăng ký đất đai có cơ sở thực 

hiện và tích hợp vào cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa 

bàn. 

 
lý: 

Câu 5. Về lĩnh vực khai thác khoáng sản, cử tri đề nghị tỉnh kiểm tra, xử 

 
5.1. Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Đức Thọ tiếp tục 

diễn biến phức tạp (Cử tri huyện Đức Thọ). 

Trả lời: 

UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
8
. UBND huyện Đức Thọ đã thành lập 

 
 

8
 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai 

thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 

14/12/2017 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp số 3150/QCPH- 

HT-NA ngày 30/10/2017 giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trong công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận 

chuyển và tàng trữ khoáng sản ở khu vực giáp ranh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/5/2017 về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa 

bàn tỉnh; Công văn số 1824/UBNDNL1 ngày 26/3/2020 về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 

theo Nghị  định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ;  Công văn  số 6809/UBND-NL1 ngày 
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Tổ công tác để kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên 

địa bàn huyện. Năm 2021, Tổ công tác huyện đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 22 

vụ vi phạm về hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép, xử phạt VPHC số 

tiền 73.850.000 đồng; năm 2022 đã phát hiện, xử lý 03 vụ
9
. Mặc dù đã kiểm tra, 

phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản cát trái phép, tuy 

vậy, tình trạng khai thác khoáng sản cát trái phép vẫn còn diễn ra. 

Để xử lý dứt điểm vấn đề này, thời gian tới, UBND tỉnh giao UBND huyện 

Đức Thọ: 

- Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các nội dung chỉ đạo của UBND 

tỉnh về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cho người dân trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. 

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh cát khắc 

phục những sai phạm, thiếu sót qua các đợt kiểm tra; khai thác theo đúng thời 

gian quy định (từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm) để 

có cơ sở phân biệt giữa việc khai thác có phép và trái phép; cương quyết xóa bỏ 

các điểm kinh doanh cát tự phát (sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy 

hoạch và chưa được cấp thẩm quyền cho phép). 

- Phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Hà Tĩnh và 

tỉnh Nghệ An để kiểm tra việc khai thác, vận chuyển cát của các mỏ do tỉnh Nghệ 

An cấp phép nhưng trong quá trình hoạt động có ảnh hưởng đến địa bàn giáp 

ranh các xã của huyện Đức Thọ (Quang Vĩnh và Tùng Châu) theo Quy chế phối 

hợp giữa 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

- Quy trách nhiệm cho người đứng đầu UBND cấp xã theo quy định tại 

khoản 3 Điều 18 Luật Khoáng sản; đồng thời phát huy vai trò lực lượng Công an 

chính quy về trên địa bàn cấp xã để ngăn chặn, xử lý các vi phạm. 

5.2. Các doanh nghiệp khai thác mỏ đá tại các xã Vượng Lộc, xã Thuần 

Thiện, huyện Can Lộc gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông (Cử 

tri huyện Can Lộc). 

Trả lời: 

Ngày 13/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 

huyện Can Lộc, UBND các xã: Vượng Lộc, Thuần Thiện, các doanh nghiệp: 

Công ty CP Huy Hoàng, Công ty TNHH Ngọc Hải, Công ty CP Hồng Vượng, 

Công ty CP GHT (các đơn vị được cấp phép khai thác đá xây dựng trên địa bàn 

xã Vượng Lộc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) tiến hành làm việc. Kết quả cho 

thấy việc tưới ẩm, giảm thiểu bụi với tần suất 04 lần/ngày vào thời điểm nắng 

nóng kéo dài thì vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề bụi phát sinh trong quá trình 

vận chuyển. Sau kiểm tra, Sở đã yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản thực 

hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến, vận 
 
 

09/10/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng 

và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh… 
9
 phối hợp với Phòng CSMT Công an tỉnh tịch thu 01 phà hút cát, làm thủ tục định giá tài sản trị giá 35.000.000 

đồng; bắt giữ 06 phà hút cát, tịch thu toàn bộ phà và cát để bán xung công quỹ và mới đây nhất là bắt giữ 05 phà 

hút cát, hiện đang tạm giữ tại âu thuyền xã Bùi La Nhân để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật 
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chuyển khoáng sản theo quy định; tăng tần suất tưới nước dập bụi tại khu vực 

mỏ, dọc tuyến đường vận chuyển, bố trí nhân công vệ sinh tuyến đường vận 

chuyển và lưu ý việc nổ mìn đảm bảo đúng quy định để giảm thiểu ảnh hưởng 

đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, nhất là các đối tượng xung quanh. Chính 

quyền các xã: Vượng Lộc, Thuần Thiện tăng cường công tác giám sát bảo vệ môi 

trường, đặc biệt giám sát việc tưới ẩm, duy tu đảm bảo hệ thống đường giao 

thông liên quan đến các cơ sở khai thác khoáng sản phải đảm lưu thông. Thời 

gian tới UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, xử lý 

nghiêm các sai phạm (nếu có). 

5.3. Mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ tại sông 

Rào Nổ, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đã hết trữ lượng được cấp phép, tuy 

nhiên vẫn tiếp tục khai thác gây sạt lở bờ sông (Cử tri huyện Hương Khê). 

Trả lời: 

Ngày 23/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 

huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Đồng và Công ty TNHH Thương mại Tổng 

hợp Hoàn Vũ tổ chức làm việc. Kết quả như sau: Công ty TNHH Thương mại 

Tổng hợp Hoàn Vũ được UBND tỉnh cấp phép khai thác tại Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 731/GP-UBND ngày 25/3/2016, với diện tích 2,25 ha, trữ lượng địa 

chất 90.241m
3
, trữ lượng khai thác 90.241m

3
 công suất khai thác 10.000 m

3
 

nguyên khối/năm, thời hạn 10 năm (Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn vào 

ngày 25/6/2026). Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không hoạt động khai thác; diện 

tích đã khai thác khoảng 1,3ha (phần diện tích chưa khai thác khoảng 0,95ha), khai 

thác trong phạm vi được cấp phép; các mốc ranh giới mỏ được cắm trên thực địa 

đầy đủ (05 mốc phao ở mặt nước và 02 mốc trên cạn). Tại khu vực bờ sông phía hạ 

nguồn (đối diện phía Bắc khu vực mỏ) có 02 khu vực có dấu hiệu sạt lở bờ, chiều 

dài các đoạn sạt lở khoảng 100m và khoảng 150m, vết sạt lở lấn vào từ bờ sông 

khoảng 0,5m. Khu vực này nằm ở phía hạ nguồn của mỏ, nơi đoạn sông bị hẹp. 

Theo báo cáo của UBND xã Phúc Đồng và Công ty, vào mùa mưa lũ, nước sông 

dâng cao, tạo thành dòng chảy mạnh, tác động lên bờ phía đối diện mỏ nên gây sạt 

lở, tuy nhiên mức độ sạt lở chưa lớn. Về sản lượng khai thác, theo báo cáo của 

UBND huyện Hương Khê tại Văn bản số 1413/UBND-TNMT ngày 30/6/2020, 

đến thời điểm ngày 30/5/2020 đơn vị đã khai thác với khối lượng 28.873 m
3
. Theo 

kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 311/QĐ-STNMT ngày 

31/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, sản lượng khai thác năm 2021 của 

Công ty là 11.920,3m
3
, sản lượng khai thác 05 tháng đầu năm 2022 là 3.483m

3
. 

Như vậy, đến nay Công ty chưa khai thác hết trữ lượng đã được cấp phép là 

90.241m
3
 và thực tế tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa khai thác hết diện tích đã 

được cấp phép (phần diện tích chưa khai thác khoảng 0,95ha). Như vậy, nội dung 

phản ảnh mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ tại sông Rào 

Nổ, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đã hết trữ lượng được cấp phép là chưa có 

cơ sở. 

Về nội dung phản ánh việc khai thác tại mỏ cát xây gây sạt lở bờ sông: 

việc sạt lở bờ sông theo như báo cáo của địa phương chưa thực sự gây ảnh hưởng 

đến việc sản xuất nông nghiệp, các yếu tố gây sạt lở một phần do mưa lũ, một 



22 
 

 

phần do việc khai thác chưa đúng phương pháp khai thác, sử dụng không đúng 

thiết bị trong khai thác mỏ. 

Để chấn chỉnh hoạt động khai thác tại mỏ cát xây dựng xã Phúc Đồng, 

huyện Hương Khê, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật, xử lý kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty 

TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàn Vũ thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

- Khai thác đúng phương pháp, đúng trình tự và sử dụng máy móc, thiết bị 

theo dự án đầu tư, thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác từ hạ nguồn về thượng 

nguồn, trong phạm vi diện tích, độ sâu khu vực đã được cấp phép khai thác; tuân 

thủ đầy đủ nội dung cam kết bảo vệ môi trường; đảm bảo hoạt động khai thác 

theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật khác có liên quan, Giấy 

phép khai thác khoáng sản được cấp. 

- Đảm bảo quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được 

khai thác theo đúng quy định; thường xuyên duy tu, cải tạo, sửa chữa hư hỏng 

(nếu có) tuyến đường vận chuyển cát từ khu vực mỏ ra đường Hồ Chí Minh. 

- Thường xuyên quan trắc khu vực bờ sông tại khu vực mỏ, trường hợp 

khu vực sạt lở (phía đối diện khu vực mỏ) tiếp tục có hiện tượng sạt lở rộng, gây 

ảnh hưởng đến sản xuất của người dân thì phải tạm dừng việc khai thác, đồng 

thời báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường 

để kiểm tra, xử lý. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm về phòng, chống 

thiên tai theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, giám sát 

hoạt động khai thác tại mỏ cát xây dựng xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê và xử 

lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định. Yêu cầu UBND huyện 

Hương Khê, UBND xã Phúc Đồng đôn đốc, giám sát việc thực hiện của Công ty. 

Câu 6. Khu vực đất Lương thực cũ, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn cũ, 

đất Công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh, Trung tâm Y học cổ truyền, 

Trường dạy nghề cũ trên địa bàn huyện Đức Thọ bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị 

tỉnh sớm có phương án đưa vào quản lý, sử dụng hiệu quả (Cử tri huyện Đức 

Thọ). 

Trả lời: 

a) Đối với Trường THCS Hoàng Xuân Hãn cũ: 

Cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

tại Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 02/12/2019, với hình thức xử lý là “Bán 

tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND để bán đấu giá, trong đó đã giao 

UBND huyện Đức Thọ có trách nhiệm tổ chức bán tài sản theo quy định. Trong 

quá trình thực hiện bán, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử 

lý tài sản công. Do đó, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, UBND tỉnh ban 

hành Văn bản số 5670/UBND-XD ngày 27/8/2021 dừng triển khai các hồ sơ, thủ 

tục bán tài sản để rà soát lại theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. 
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Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND 

phê duyệt phương án Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện 

nay, huyện đang hoàn thiện hồ sơ để trình phương án xử lý cơ sở nhà đất theo quy 

định. 

b) Đối với Khu vực đất Lương thực cũ, đất Công ty Khoáng sản thương 

mại Hà Tĩnh, Trung tâm Y học cổ truyền, Trường dạy nghề cũ: 

- Khu đất Tổng kho lương thực cũ: huyện Đức Thọ đã đưa vào quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 là đất thương mại dịch vụ, có phương án để 

trình tỉnh thu hồi nhưng theo báo cáo của UBND huyện Đức Thọ, hiện hồ sơ do 

Tổng kho lương thực quản lý đang bị thất lạc nên chưa đảm bảo các điều kiện để 

trình thu hồi theo quy định. Yêu cầu UBND huyện Đức Thọ phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, có phương 

án xử lý phù hợp. 

- Đối với khu đất Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh: khu đất đã được cấp 

cho Tổng công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh quản lý, tuy nhiên đơn vị chỉ 

sử dụng phần đất phía trước, còn lại diện tích đất phía sau không sử dụng nên bỏ 

hoang gây lãng phí quỹ đất. Yêu cầu UBND huyện Đức Thọ phối hợp Sở Tài 

chính và các đơn vị liên quan rà soát, có phương án xử lý phù hợp. 

- Khu đất Trung tâm Y học cổ truyền: đơn vị hiện nay đã giải thể. Hiện tại 

khu đất đang bỏ hoang, do UBND xã Tùng Ảnh quản lý. UBND xã đang trình 

phương án đề nghị tỉnh thu hồi và sau đó bố trí để xây dựng trụ sở Công an xã. 

Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Đức Thọ thực hiện các hồ sơ, thủ tục 

liên quan theo đúng quy định. 

- Trường dạy nghề cũ: yêu cầu UBND huyện Đức Thọ rà soát, xây dựng 

phương án xử lý tài sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật. 

Câu 7. Xí nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Trang tại 

xã Gia Phố, huyện Hương Khê đã ngừng hoạt động. Đề nghị tỉnh chỉ đạo việc thu 

hồi đất để bàn giao cho địa phương quản lý (Cử tri huyện Hương Khê). 

Trả lời: 

Xí nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Trang được 

UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/01/2010, với 

diện tích 22.430m
2
 đất tại xã Gia Phố (trong đó: đất xây dựng lò gạch Tuynel 

diện tích 16.430m
2
, thời hạn sử dụng đất 20 năm kể từ ngày ban hành quyết định 

cho thuê đất (đến ngày 08/01/2030); đất khai thác mỏ sét gạch ngói 6.000 m
2
, 

thời hạn sử dụng đất 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất (đến 

ngày 16/12/2014). Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao đất tại thực địa ngày 

15/01/2010 và ký Hợp đồng thuê đất số 07/2010/HĐTĐ ngày 24/02/2010. 

Theo báo cáo của UBND huyện Hương Khê, bà Đặng Thị Kim Oanh 

(nguyên là Giám đốc Xí nghiệp) đang sử dụng đất không đúng mục đích (trồng 

cây keo tràm) trên phần diện tích này. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường rà soát, lập hồ sơ, xử lý, tham mưu thu hồi đất theo quy định của 

pháp luật. 
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Câu 8. Trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có một số khu đất nằm ở vị trí trung 

tâm, bám đường quốc lộ đã bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị tỉnh có giải pháp hoặc 

bàn giao cho địa phương quản lý để thuận lợi trong thu hút đầu tư (Cử tri thị xã 

Hồng Lĩnh). 

Trả lời: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính (Trung tâm) trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao quản lý 08 khu đất tại thị xã 

Hồng Lĩnh (Phường Nam Hồng 03 khu, phường Bắc Hồng 02 khu, phường Đức 

Thuận 01 khu, phường Đậu Liêu 02 khu). Kết quả nhận bàn giao, quản lý, lập 

phương án sử dụng các khu đất như sau: 

- Đối với 03 Khu đất thu hồi của Công ty Đường bộ số 1 được UBND tỉnh 

thu hồi và giao cho Trung tâm quản lý, lập phương án sử dụng tại Quyết định số 

877/QĐ-UBND ngày 03/4/2018: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án 

bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại phường Nam Hồng. 

+ Đối với 02 khu đất còn lại tại phường Đậu Liêu, thuộc quy hoạch đất 

công cộng, theo Thông báo số 329/TB-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh, 

Trung tâm đã có Văn bản đề xuất bàn giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử 

dụng theo quy hoạch đất công cộng. 

- Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lộc 

(bám đường Lê Hữu Trác và đường nội thị): qua khảo sát thực tế thì trong tổng 

diện tích thu hồi nêu trên, chỉ mới bố trí 4,69 ha đưa vào đấu giá (số còn lại, một 

phần diện tích đưa vào QH cây xanh, đất công cộng nên sẽ xem xét, đề xuất bàn 

giao về cho địa phương quản lý; một phần diện tích sẽ bố trí đưa vào sử dụng khi 

có điều kiện về hạ tầng tại khu vực này), được UBND tỉnh chấp thuận phương án 

sử dụng đất ở tại Văn bản số 7720/UBND-NL2 ngày 17/11/2021. UBND tỉnh phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 4/7/2022. Hiện nay, Trung tâm đang hoàn 

thiện thủ tục để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư; đồng thời 

Sở Tài nguyên và Môi trường đang lập dự toán để thuê tư vấn xác định giá đất cụ 

thể, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo, đưa khu đất vào đấu giá theo quy 

định. 

- Khu đất thu hồi của Chợ cũ Hồng Lĩnh (bám Quốc lộ 1A và Quốc lộ 8A) 

được UBND tỉnh thu hồi và giao Trung tâm quản lý, lập phương án sử dụng tại 

Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 29/6/2017: Trung tâm đang thuê đơn vị tư 

vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 trình 

cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tiến hành các bước tiếp theo. Hiện 

tại, Trung tâm đang lập dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 

khu đất để xin cấp nguồn thực hiện. 

- Đối với 02 khu đất thu hồi của Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh (bám 

đường Quốc lộ 8A) và của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công 

nghiệp (bám đường Quốc lộ 1A) tại phường Bắc Hồng: Sở Tài nguyên và Môi 

trường đang thuê đơn vị vấn xác định giá đất để trình hội đồng thẩm định giá đất 
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tỉnh thẩm định theo quy định. Sau khi có giá đất cụ thể được phê duyệt, sẽ thực 

hiện việc đấu giá theo quy định. 

- Đối với khu đất thu hồi của Công ty Công ty CP sản xuất VLXD Trung Đô 

(bám Quốc lộ 1A và đường Song Trạng) tại phường Đức Thuận, được UBND tỉnh 

thu hồi và giao quản lý, lập phương án sử dụng tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2019: Sở Tài chính đang tham mưu đánh giá giá trị tài sản còn lại trên 

đất. 

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện: 

Về trình tự các bước quản lý, lập phương án đấu giá đất sau thu hồi rất dài, 

đòi hỏi nhiều thời gian (khoảng từ 8 đến 10 bước tùy từng dự án, trong đó có 6 

đến 8 bước phải trình UBND tỉnh phê duyệt)
10

. Tại mỗi bước nêu trên nếu có 

phát sinh công việc phải thuê tư vấn (như lập quy hoạch chi tiết 1/500; lập chủ 

trương đầu tư Dự án nhà ở; xác định giá đất cụ thể) thì có thêm các bước lập và 

trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán; cấp kinh phí; lập hồ sơ 

mời thầu; trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn; 

trình phê duyệt kết quả đấu thầu… 

Ngoài ra, còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục như đánh 

giá, xác định giá trị tài sản còn lại trên đất (do mất hồ sơ, đơn vị bị thu hồi không 

phối hợp…); xác định giá đất cụ thể; đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, 

đây cũng là khó khăn chung của các địa phương trong cả nước do các Văn bản 

hướng dẫn về quy trình, thủ tục chuyên môn chưa rõ ràng, rất dễ vi phạm pháp 

luật dù không cố ý. 

Bên cạnh đó, một số khu đất sau khi thu hồi thì bố trí vào mục đích khác 

(từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở hoặc đất thương mại…), trong khi đó, về 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng lại không phù hợp, đòi hỏi phải 

trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch trước khi trình 

phương án sử dụng đất. 

Thời gian tới, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính hoàn thành các thủ tục liên quan để đấu giá 06 

khu đất (trong đó, 03 khu đã được phê duyệt phương án đấu giá sẽ hoàn thành 

đấu giá trong năm 2022; 03 khu còn lại hoàn thành đấu giá trong năm 2023) và 

xem xét, đề xuất bàn giao 02 khu đất về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng 

vào mục đích đất công cộng (hoàn thành trong năm 2022), góp phần phát huy 

hiệu quả sử dụng đất, đẩy nhanh việc đô thị hóa thị xã Hồng Lĩnh. 

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, GIAO THÔNG, XÂY DỰNG VÀ CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
 

 

 

10
 Gồm: (1) Đánh giá, tham mưu xử lý tài sản trên đất, nhận bàn giao đất; (2) Lập phương án sử dụng đất trình 

UBND tỉnh phê duyệt; (3) Lập quy hoạch 1/500 (hoặc xác định chỉ tiêu quy hoạch nếu khu đất nhỏ) trình UBND 

tỉnh phê duyệt; (4) Lập và trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (đối với dự án nhà ở); (5) Lập và 

trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá đất; (6) Xác định giá đất cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt; (7) 

Xác định giá khởi điểm trình UBND tỉnh phê duyệt; (8) Thuê đơn vị tư vấn đấu giá đất; (9) Trình UBND tỉnh phê 

duyệt kết quả trúng đấu giá; (10) Thực hiện các thủ tục khác như: thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; dự 

thảo và trình ký hợp đồng thuê đất, trình cấp GCNQSĐ đất; tổ chức bàn giao đất tại thực địa. 
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Câu 1. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm thu hút đầu tư; 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: 

a) Công trình, dự án giao thông: 

- Quan tâm đầu tư xây dựng rãnh thoát nước khi nâng cấp tuyến đường 

ĐT546; bổ sung lan can, biển báo, đèn chiếu sáng đường ĐT547 đoạn từ cầu Cửa 

Hội đến điểm dân cư xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân. 

Trả lời: 

+ Về đầu tư xây dựng rãnh thoát nước khi nâng cấp tuyến đường ĐT546: 

Đường tỉnh ĐT.546 đoạn từ Km1+940-:-Km5+450 (dài 3,51km) thuộc 

phạm vi, nội dung đầu tư của Tiểu dự án Nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - 

Thành, huyện Nghi Xuân thuộc dự án BIIG2 Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 14/5/2019. Đến 

nay, các hạng mục hoàn thành 3.752m (đạt hơn 83%), còn khoảng 750m thuộc địa 

bàn xã Xuân Mỹ. Khu vực qua khu dân cư đã được thiết kế rãnh thoát nước đồng 

bộ. 

+ Về bổ sung lan can, biển báo, đèn chiếu sáng đường ĐT547 đoạn từ cầu 

Cửa Hội đến điểm dân cư xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân: 

Để khai thác hiệu quả tiềm năng về phát triển du lịch, tăng hiệu quả đầu tư 

cầu Cửa Hội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất phương 

án đầu tư. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Có giải pháp đối với việc Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà 

Tĩnh quy hoạch kéo dài hàng chục năm đến nay chưa triển khai thực hiện. 

Trả lời: 

Phương án đầu tư đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý tại Thông báo 

số 619-TB/TU ngày 05/9/2022. Trong giai đoạn 2022 - 2025, dự kiến sẽ triển 

khai tuyến kéo dài về phía Đông kết nối với đường ven biển, chiều dài khoảng 

6,2km; tổng mức đầu tư 1.380 tỷ đồng; đoạn tuyến kéo dài về phía Tây dự kiến 

xem xét, triển khai sau năm 2025. 

- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện lộ 5 từ xã Hương Lâm đi xã Hương 

liên và tuyến đường từ xã Hà Linh đi xã Điền Mỹ 

Trả lời: 

Tuyến đường Huyện lộ 5 (từ xã Hương Lâm đi xã Hương Liên) đã được 

đưa vào danh mục các Tiểu dự án bổ sung sử dụng vốn kết dư của Dự án BIIG2 

Hà Tĩnh. Nhà tài trợ đã có thư không phản đối về việc sử dụng vốn dư và thống 

nhất sơ bộ về việc gia hạn khoản vay đến 30/9/2025. Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) đang thực hiện rà 

soát, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng cho phép sử dụng vốn dư và hoàn 

thiện các thủ tục trong nước về gia hạn khoản vay. 
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- Chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc Cầu Đá Hát trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa 

bàn phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh nhỏ, hẹp, hai bên thành cầu dành cho người 

đi bộ cao so với mặt đường 20 cm gây mất an toàn giao thông. 

Trả lời: 

Tuyến đường Quốc lộ 1A thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải (Cục Quản lý đường bộ). UBND tỉnh đã có Văn bản số 1779/UBND-GT1 

ngày 29/3/2021 đề xuất Bộ Giao thông vận tải quan tâm, đầu tư nâng cấp đồng bộ 

tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Kỳ Anh; tuy vậy, đến nay Bộ chưa có ý 

kiến phản hồi. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục làm việc, đề xuất Bộ Giao thông vận 

tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm đầu tư dự án theo thẩm quyền, đảm bảo an 

toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia trên tuyến. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Vượng An từ xã Tùng Lộc, huyện 

Can Lộc đến xã Thịnh Lộc; hỗ trợ nguồn vốn để thi công hoàn thành Tuyến 

đường Jica trên địa bàn 2 xã Hộ Độ và Mai Phụ. 

Trả lời: 

+ Về đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Vượng An từ xã Tùng Lộc, huyện 

Can Lộc đến xã Thịnh Lộc: 

Đường Vượng An từ xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc đến xã Thịnh Lộc là 

Tiểu dự án thuộc dự án BIIG2 Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 17/5/2019. 

Đến nay, đoạn từ Km0+00 đến Km8+00: Cầu, các hạng mục trên tuyến và 

nền móng mặt đường cơ bản hoàn thành ước đạt 80% giá trị; Đoạn từ Km8+00 đến 

Km9+300: còn một số đoạn vướng đường điện và di dời tuyến ống nước, khối 

lượng thi công ước đạt 20%; Đoạn từ Km9+300 đến Km11+584: Chưa triển khai 

thi công. Trên cơ sở kết quả báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

2884/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 11/10/2022, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra cụ thể, 

chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các địa phương, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh 

tiến độ, nhất là UBND huyện Lộc Hà trong công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng. 

+ Về hỗ trợ nguồn vốn để thi công hoàn thành Tuyến đường Jica trên địa 

bàn 2 xã Hộ Độ và Mai Phụ: 

Dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã huyện Lộc Hà thuộc Chương 

trình JICA được UBND tỉnh phê duyệt năm 2008, phê duyệt điều chỉnh và tổ 

chức triển khai thực hiện năm 2015. Đây là dự án Chương trình đầu tư sử dụng 

vốn ODA, đã kết thúc theo Hiệp định đã ký. 

UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành rà soát về trình tự, thủ tục và các điều 

kiện liên quan để tổ chức triển khai thi công hoàn thành công trình. Qua kết quả 

kiểm tra, rà soát của các Sở, ngành, địa phương; tổng nhu cầu vốn để hoàn thành 

tuyến đường là khoảng 17,0 tỷ đồng. Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn 

ngân sách tỉnh; UBND tỉnh sẽ xem xét, giao UBND huyện Lộc Hà tổ chức lập 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đoạn tuyến còn lại), thẩm định, phê duyệt làm 

cơ sở triển khai thực hiện. 
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b) Công trình, dự án Thủy lợi: 

- Nâng cấp Hệ thống cống và tràn tự chảy trên đê Hoàng Đình, cử tri kiến 

nghị nhiều lần nhưng chưa có giải pháp xử lý. Dự án Kênh tách nước phân lũ 

đoạn qua tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh có đoạn đấu nối 

bắc qua kênh đã được đầu tư tuy nhiên đáy kênh mới cao nên việc lấy nước phục 

vụ sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh chỉ đạo nâng cấp, 

sửa chữa. 

Trả lời: 

+ Về nâng cấp Hệ thống cống và tràn tự chảy trên đê Hoàng Đình: 

Tuyến đê Hoàng Đình có tổng chiều dài 6,5Km, trong đó có 09 hạng mục 

tràn công trình trên đê, trong đó cống Hoàng Đình (tại K40+00), tràn Hoàng Đình 

(tại K2+034) và 07 cống ngăn mặn giữ ngọt quy mô nhỏ hơn nằm trên đê. Có 

nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp người dân cho phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Hưng và vùng 

phụ cận với khoảng 1.280 hộ và hơn 1.000 ha đất nông nghiệp, khu nuôi trồng 

thủy sản và cơ sở hạ tầng trong vùng. 

Trong thời gian qua UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, xem xét 

đề xuất đầu tư nâng cấp tổng thể tuyến đê. Tuy nhiên, theo Quy hoạch chung thị 

xã Kỳ Anh đến năm 2035, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 706/QĐ-TTg ngày 07/6/2018, đoạn đê từ K0+00 đến K3+00 (dài 3,0 km) 

được quy hoạch kết hợp làm tuyến đường Vũng Áng đi Thạch Khê có chiều rộng 

60m. Việc đầu tư tuyến đê, kết hợp với đường giao thông có quy mô nền đường 

60m cần phải xem xét kỹ về tính đồng bộ tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật để đảm 

bảo tính hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực (theo tính toán sơ bộ, nếu đầu tư 

tuyến đê kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch được duyệt thì tổng mức 

đầu tư rất lớn, ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng). 

Do vậy, trước mắt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND thị xã Kỳ 

Anh tập trung khắc phục, sửa chữa các công trình tạm thời đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ của công trình phục vụ bà con Nhân dân trong vùng. 

+ Về đề nghị tỉnh chỉ đạo nâng cấp, sữa chữa Dự án Kênh tách nước phân 

lũ đoạn qua tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 5293/UBND-KT ngày 18/10/2022 về 

phương án điều chỉnh dự án Hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống 

ngập úng tại thị xã Kỳ Anh, theo đó đồng ý về mặt chủ trương cho phép Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh thuê tư vấn khảo sát, 

đánh giá lập phương án điều chỉnh dự án Hệ thống tách nước, phân lũ, phòng 

chống ngập úng tại thị xã Kỳ Anh. 

Quá trình xem xét điều chỉnh dự án, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh đánh giá kỹ các nội 

dung liên quan (bao gồm cả việc sửa chữa đoạn Kênh qua tổ dân phố Hòa Lộc, 

phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) để có phương án xử lý phù hợp. 

- Chỉ đạo kiểm tra, khắc phục việc xây dựng tuyến mương dọc đê La Giang 

đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ bị sụt lún, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ 

thuật 
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Trả lời: 

Tuyến mương thuộc đoạn từ K2+600 đến K3+97 đê La Giang, đã được 

đưa vào đầu tư xây dựng trong Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều hàng năm; 

hiện nay, Chi cục Thuỷ lợi (đơn vị được giao làm chủ đầu tư công trình tuyến 

mương thuộc đoạn từ K2+600 đến K3+97 đê La Giang) đã khắc phục các tồn tại 

liên quan đến các tấm nắp kênh đảm bảo phù hợp với mặt đường dân sinh, đảm 

bảo kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường. Việc khắc phục đã hoàn thành trong tháng 

7/2022. 

c) Công trình, dự án khác: 

- Xem xét sớm đưa vùng quy hoạch Khu đô thị du lịch Đan Trường - Xuân 

Hội, huyện Nghi Xuân vào triển khai, thực hiện. 

Trả lời: 

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân 

Hội, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 3721/QĐ-UBND ngày 12/11/2021, với quy mô diện tích 627,37 ha thuộc 

địa giới hành chính xã Đan Trường và Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. 

Thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Nghi Xuân phối hợp các 

sở, ngành tham mưu phương án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Xuân Trường - 

Xuân Hội tỷ lệ 1/500 nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu 

đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/2000. 

Đồng thời, sẽ tiếp tục quan tâm xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án trên địa 

bàn huyện Nghi Xuân nói chung, Khu Xuân Trường - Xuân Hội nói riêng theo 

đúng quy hoạch đã được phê duyệt để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và góp 

phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nghi Xuân. 

- Sớm triển khai đầu tư 12 trạm y tế trên địa bàn huyện Hương Sơn đã được Bộ Y 

tế đưa vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn ADB. 

Trả lời: 

12 trạm y tế trên địa bàn huyện Hương Sơn thuộc Chương trình đầu tư phát 

triển mạng lưới cơ sở y tế vùng khó khăn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018 và điều 

chỉnh tại Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 19/6/2019. 

Dự án dự kiến sẽ được trình Quốc hội bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vào kỳ họp cuối năm 2022. Sau khi đủ điều kiện triển khai, UBND tỉnh sẽ chỉ 

đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ để hoàn 

thành công tác đầu tư, đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

- Tiếp tục thi công Dự án Tân Hoàng Minh trên địa bàn phường Nguyễn 

Du; đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu đô thị Nam Cầu Phủ tại xã Thạch Bình; quan 

tâm quy hoạch và đầu tư Trung tâm dưỡng lão tại thành phố Hà Tĩnh; 

Trả lời: 

+ Về tiếp tục thi công Dự án Tân Hoàng Minh trên địa bàn phường 

Nguyễn Du: 
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Dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự được 

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000179; chứng nhận đăng ký 

lần đầu ngày 26/9/2012; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

thay đổi lần thứ 2, ngày, ngày 23/4/2020; Dự án do Công ty cổ phần THAILAND 

làm chủ đầu tư, Tân Hoàng Minh chỉ là đối tác thực hiện Dự án. 

Đến nay, dự án đã thi công xây dựng 80% khối lượng hạng mục nhà thấp 

tầng; Hạng mục chung cư 11 tầng đã thi công xong cọc thí nghiệm và đang thi 

công cọc đại trà (theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng số vốn đã giải ngân cho hạng 

mục xây dựng khoảng 155 tỷ đồng). 

UBND tỉnh giao các sở, ngành theo chức năng, thẩm quyền kiểm tra, giám 

sát việc đầu tư dự án. 

+ Về đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu đô thị Nam Cầu Phủ tại xã Thạch Bình: 

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 

869/UBND-XD ngày 13/02/2018; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án tại Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 05/6/2020; ký hợp đồng thực 
hiện dự án đầu tư số 02/2020/HĐ- ĐTDA ngày 21/9/2020 giữa UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. 

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục ĐTM; thiết kế cơ sở công trình 

hạ tầng kỹ thuật; chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; đã thực hiện hoàn thành 

công tác bồi thường, GPMB 46,2ha/49,91ha (thuộc phần đất nông nghiệp) với 

tổng số tiền 69,8 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Tĩnh, dự án có quy mô lớn ảnh 

hưởng đến nhiều đối tượng (203 hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp và 128 hộ 

bị thu hồi đất ở thuộc diện bố trí tái định cư và bồi thường bằng đất), hiện chưa 

thống nhất được phương án khả thi bồi thường, tái định cư đối với phần đất ở 

này. 

Việc bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của UBND thành 

phố Hà Tĩnh. Để xử lý khó khăn vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh đã có Văn bản 

số 5171/UBND-XD ngày 14/9/2022 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể, hướng dẫn UBND thành 

phố Hà Tĩnh thực hiện để triển khai dự án theo chủ trương đã được chấp thuận 

đầu tư. 

+ Về quan tâm quy hoạch và đầu tư Trung tâm dưỡng lão tại thành phố Hà 

Tĩnh:  
Trả lời: 

Việc quy hoạch và đầu tư trung tâm dưỡng lão, bệnh viện dưỡng lão là cần 

thiết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, phù hợp với xu thế 

phát triển xã hội. 

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành và UBND thành phố Hà 

Tĩnh sẽ khảo sát, đánh giá cụ thể nhu cầu tại thành phố Hà Tĩnh và của toàn tỉnh, 

từ đó xác định quy mô đầu tư, lựa chọn vị trí phù hợp để đưa vào quy hoạch, 

đồng thời kêu gọi, xúc tiến các doanh nghiệp đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 
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- Sớm hoàn thành xây dựng nhà máy nước tại Trại Tiểu (Mỹ Lộc), Nhà 

máy nước tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc. 

Trả lời: 

+ Về dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc: 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

3351/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 với tổng mức đầu tư 48.995.035.000 đồng, 
thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022, chủ đầu tư là UBND xã Mỹ Lộc. 

Đến nay, dự án hoàn thành khoảng 75% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành đưa 

vào sử dụng trong tháng 12 năm 2022 theo đúng tiến độ được phê duyệt. 

+ Đối với Dự án Mở rộng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống mạng lưới công 

trình cấp nước xã Khánh Vĩnh Yên (xã Khánh Lộc cũ), huyện Can Lộc: 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết 

định số 2779/QĐ-UBND ngày 25/8/2020, tổng mức đầu tư 05 tỷ đồng; chủ đầu 

tư: UBND xã Khánh Vĩnh Yên. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5 

năm 2022, bước đầu phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện tiêu chí nước 

sạch thuộc Chương trình MTQG mới của xã, đảm bảo cung cấp nước sạch liên 

tục và đạt chất lượng cho người dân xã Khánh Vĩnh Yên. 

- Bố trí nguồn vốn hỗ trợ xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh lắp đặt hệ thống nước 

máy.  
Trả lời: 

Dự án đầu tư mở rộng hệ thống đường ống cấp nước cho xã Kỳ Hoa từ nhà 

máy nước Khu kinh tế Vũng Áng, có tổng mức đầu tư dự kiến 12 tỷ đồng. Dự án 

đã được đưa vào danh mục các công trình cấp nước sạch nông thôn đầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 (dự kiến sẽ khởi công trong năm 2023). 

4.6. Đối với các công trình, dự án còn lại
11

: UBND tỉnh xin được tiếp thu 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, UBND 
 

11
 Nâng cấp tuyến đường liên xã trên địa bàn xã Thuận Lộc; Đầu tư lát vỉa hè, trồng cây xanh ở tuyến đường Phan 

Kính, thị xã Hồng Lĩnh; Sớm triển khai Dự án tuyến đường nối từ đường Nguyễn Trung Thiên (nay là đường 

Phan Bội Châu) đến Trường Đại học Hà Tĩnh qua sông Rào Cái; Xây dựng cầu Động Bụt, cầu Động Quýt, cầu 

đoạn thôn 8 và thôn 10, xã Hương Lâm; Nâng cấp tuyến đường từ xã Gia Phố đi xã Hương Giang, xã Hương 

Thủy; Xây dựng cầu qua sông Ngàn Sâu tại thôn Tân Trung và thôn Trung Lĩnh, xã Gia Phố, huyện Hương Khê; 

Bố trí kinh phí mở rộng mái taluy dương tuyến đường tỉnh lộ 555 đoạn qua đập Kim Sơn, xã Kỳ Hoa; Cho phép 

mở điểm đấu nối giữa tuyến đường trục xã Kỳ Hoa và tuyến đường Việt Lào đi lên thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa và  

mở rộng ngã tư điểm đấu nối giữa đường trục chính xã Kỳ Hoa và đường nắn tuyến Quốc lộ 1A; Đầu tư tuyến 

giao thông nối thị xã Hồng Lĩnh và đi qua Chùa Chân Tiên; Quy hoạch tuyến đường bám sát kè biển nối biển 

Xuân Hải đến Lạch Kèn, thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc; Ưu tiên đầu tư tuyến giao thông trước Đền Chiêu Trưng 

Đại Vương, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà Cho chủ trương đầu tư xây dựng đường vào các khu sản xuất và các 

khu tái định cư trên địa bàn xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang; Bố trí nguồn lực tiếp tục nâng cấp tuyến đê cho các 

xã ven biển từ Xuân Phổ đến Xuân Hội; Nâng cấp kênh Hói Nầm nối từ xã Kim Hoa ra xã Sơn Bằng; Xây dựng 

kè chống sạt lở tại xã Hương Trạch; Nâng cấp đập Khe Cáo tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê; Quan tâm hỗ 

trợ sữa chữa tuyến kênh chính hồ Cựa Thờ Trại Tiểu; Đầu tư tuyến mương bê tông từ Sân Golf Xuân Thành đi đê 

Bàu Dài ra xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân; Đầu tư hệ thống kênh thoát lũ cho 5 xã vùng hạ huyện từ xã Sơn 

Bình đến cống Hói Vàng, xã Sơn Long; Tiến hành nạo vét hệ thống mương thoát nước đường Quốc lộ 8A khu vực 

thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu đoạn từ cây xăng Nầm đến đường vào Rạp hát cũ; Nâng cấp kè dọc bờ sông Khe Tre 

cũ và đập Khe Đá tại xã Sơn Kim 2; Xây dựng Tràn Khe Bố, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn; Tiếp tục quan tâm 

đầu tư xây dựng kè Đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh; Nạo vét Sông Nghèn, huyện Can Lộc; Đường dân sinh 

phía Bắc Đê La Giang đoạn từ ngã tư chợ Hôm lên bãi tập kết cát không có mương thoát nước, đường trũng thấp 
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tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo, đề xuất HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

theo quy định; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ xem xét, 

xử lý cụ thể theo đề xuất của các địa phương và cơ quan chuyên môn theo quy 

định. 

Câu 2. Một số khu tái định cư tại phường Kỳ Long, phường Kỳ Thịnh, xã 

Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa thi công hoàn 

thành hoặc hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm tiến hành 

quyết toán và bàn giao cho địa phương quản lý để có phương án nâng cấp, sửa 

chữa; rà soát, có phương án xử lý đối với một số dự án đã thu hồi bàn giao mặt 

bằng nhưng không thi công hoặc thuộc quy hoạch treo như: Dự án khu vui chơi 

giải trí Hải Kỳ; Dự án khu vui chơi giải trí Eurostar; dự án Kim Ngân Bình Thủy; 

Dự án mỏ đất Việt Gia Song Hui; Khu tái định cư ở TDP Trường Sơn, phường 

Kỳ Thịnh. Xem xét việc có di dời hay không đối với 03 tổ dân phố thuộc phường 

Kỳ Thịnh nằm trong quy hoạch Dự án Nhà máy sản xuất Ô tô Vinfast tại khu 

CN4, CN5, đồng thời trước mắt tiến hành đầu tư xây dựng các công trình thiết 

yếu phục vụ dân sinh (Cử tri TX Kỳ Anh). 

Trả lời: 

2.1. Một số khu tái định cư tại Phường Kỳ Long, phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ 

Lợi, thị xã Kỳ Anh đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa thi công hoàn thành 

hoặc hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm tiến hành quyết 

toán và bàn giao cho địa phương quản lý để có phương án nâng cấp, sửa chữa 

Trả lời: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 5581/UBND-KT ngày 03/10/2022 giao Sở 

Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan soát 

xét cụ thể các nội dung, phân tích, làm rõ những vướng mắc, nghiên cứu, tham 

mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành của Tỉnh (nhiệm vụ của Tổ là 

rà soát tổng thể dự án, chỉ ra các tồn tại, vướng mắc để kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn xử lý theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt 

thẩm quyền về các tồn đọng, vướng mắc). Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp 

với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai. 

2.2. Đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát, có phương án xử lý đối với một số dự án 

đã thu hồi bàn giao mặt bằng nhưng không thi công hoặc thuộc quy hoạch treo 

như: Dự án khu vui chơi giải trí Hải Kỳ; Dự án khu vui chơi giải trí Eurostar; 

Dự án Kim Ngân Bình Thủy; Dự án mỏ đất Việt Gia Song Hui; Khu tái định cư ở 

TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh. 

Trả lời: 
 

 

 

ở giữa gây ngập úng; Sớm bố trí nguồn vốn tiến hành kè bờ sông tại thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn, huyện Đức 

Thọ; Quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện hoàn thành công trình ngọt hóa sông Nghèn tuyến Cổ Ngựa, điểm 

cuối tại thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà; Ưu tiên nguồn lực nâng cấp, xây dựng Trụ sở UBND và  

Nhà văn hoá xã Hương Liên, Trụ sở UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê; Đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở 

mới của Công an huyện Vũ Quang; Quan tâm đầu tư đường cứu hộ cứu nạn kết hợp phát triển kinh tế phía Tây 

huyện Hương Sơn giai đoạn 2 từ Cầu Chi Lời đến Khu tái định cư Hà Tân nối với Quốc lộ 8A; Cho chủ trương 

đầu tư xây dựng đường vào các khu sản xuất và các khu tái định cư trên địa bàn xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang. 
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a) Đối với các dự án: khu vui chơi giải trí Hải Kỳ; Khu vui chơi giải trí 

Eurostar; Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn Kim Ngân (thuộc địa bàn 

quản lý của Ban Quản lý KKT Vũng Áng): 

- Dự án Khu liên hợp dịch vụ nhà hàng - khách sạn - khu vui chơi Hải Kỳ 

của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hải Kỳ: 

Dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB để bàn giao cho nhà 

đầu tư, hiện tại dự án này đang vướng mắc quy định tại Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Việc đề xuất được chuyển 

tiếp thực hiện đối với các dự án này đã được UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4436/UBND-NL2 ngày 13/7/2021; 

Tổng cục Quản lý đất đai đã có ý kiến phản hồi tại Văn bản số 1698/TCQLĐĐ- 

CSPC ngày 05/8/2021, theo đó sẽ ghi nhận và báo cáo Chính phủ xem xét, xử lý 

theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Do vậy, 

giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục soát xét, tham mưu phương án xử lý 

theo quy định. 

- Dự án Euro Star Hotel: dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB 

và bàn giao cho nhà đầu tư khởi công xây dựng vào đầu năm 2015, tuy nhiên quá 

trình thực hiện Công ty TNHH Euro Star Hotel đã có văn bản xin dừng thực hiện 

Dự án; hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục 

ngừng, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. 

- Đối với dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn Kim Ngân của 

Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân: dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 452/QĐ-KKT ngày 28/8/2014, theo Giấy 

chứng nhận đầu tư được cấp thì tiến độ thực hiện dự án đến tháng 7/2018. Tuy 

nhiên, đến nay Dự án vẫn chưa triển khai xây dựng, chậm tiến độ 04 năm, chậm 

đưa đất vào sử dụng. Hiện tại, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang yêu cầu nhà 

đầu tư làm rõ nguyên nhân để có cơ sở xem xét xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

b) Đối với Mỏ đất san lấp núi Cà Cưỡng, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh 

của Công ty CP Khoáng sản Việt Gia (đổi tên từ Công ty CP Việt Gia - Song 

Hui) được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 2945/GP-UBND ngày 07/09/2011: 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại 

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 15/5/2020. Đến nay, Công ty chưa hoàn 

thành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường, chưa tiến hành xây dựng, khai thác mỏ. 

Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà 

soát cụ thể quy định của pháp luật, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có), kịp thời 

chấn chỉnh, xử lý các sai phạm; đồng thời, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư 

sớm triển khai dự án. 

c) Đối với Khu tái định cư ở TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh: 

Đây là phần diện tích khoảng 80ha nằm giữa khu hành chính với khu tái 

định cư đã xây dựng, nằm trong dự án tái định cư Kỳ Thịnh do Ban Quản lý Khu 



34 
 

 

kinh tế Vũng Áng (nay do Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh) 

làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa được triển khai. 

Quá trình tổ chức thực hiện, sau khi rà soát, cập nhật nhu cầu tái định cư, 

chủ đầu tư đã chỉ đạo dừng kỹ thuật để đảm bảo phù hợp với nhu cầu. Hiện nay, 

trên địa bàn Khu kinh tế đã và đang có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai, 

cần phải triển khai nhiều khu tái định cư để phục vụ các dự án; do đó, thời gian 

tới, UBND tỉnh sẽ giao các ngành, địa phương rà soát, nghiên cứu để triển khai 

xây dựng theo quy hoạch, nhằm tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn 

khu kinh tế. 

2.3. Xem xét việc có di dời hay không đối với 3 tổ dân phố thuộc phường 

Kỳ Thịnh nằm trong quy hoạch Dự án Nhà máy sản xuất Ô tô Vinfast tại khu 

CN4, CN5, đồng thời trước mắt tiến hành đầu tư xây dựng các công trình thiết 

yếu phục vụ dân sinh 

Trả lời: 

Khu vực thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Ô tô Vinfast tại khu CN4, CN5 

nằm trong phạm vi Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB tạo quỹ đất thu 

hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 55/NQ-HĐND ngày 16/12/2021. Theo phạm vi Đề án được phê duyệt thì 03 tổ 

dân phố thuộc phường Kỳ Thịnh không nằm trong phạm vi GPMB của Đề án mà 

chỉ dự kiến cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng để sớm ổn định cuộc sống của người 

dân sống tại khu vực này khi Nhà máy đi vào đầu tư, xây dựng. Hiện nay, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND thị xã Kỳ Anh đang tiến hành các thủ tục 

điều chỉnh quy hoạch chung khu CN4, CN5 và quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh 

trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Câu 3. Đối với Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, cử tri kiến nghị 

tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý: 

3.1. Việc thi công dự án làm hư hỏng các tuyến đường liên thôn, liên xã và 

nhà ở của một số hộ dân thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc nhưng chưa 

có phương án sửa chữa, đền bù cho người dân. (Cử tri huyện Can Lộc). 

Trả lời: 

- Việc thi công dự án làm hư hỏng các tuyến đường liên thôn, liên xã: trong 

quá trình thi công kênh chính Linh Cảm thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn 

Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) tỉnh Hà Tĩnh, có một số chỗ mặt đường bị hư 

hỏng. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục, sửa chữa. 

- Theo đề xuất của địa phương đề nghị hoàn trả và bổ sung tuyến đường bờ 

trái kênh Linh Cảm đoạn từ K17+820-K18+020: về việc này Ban Quản lý dự án 

đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xin chủ trương bổ sung và được Bộ đồng ý 

tại Văn bản số 7310/BNN-XD ngày 02/11/2022, Nhà thầu thi công đang triển 

khai, dự kiến hoàn thành trước 15/12/2022. 

- Việc thi công dự án làm nứt nẻ nhà ở một số hộ dân thôn Tân Tiến, xã 

Phú Lộc: UBND tỉnh đã có Văn bản số 8524/UBND-NL1 ngày 17/12/2021 giao 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác 
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định cụ thể nguyên nhân và trả lời phản ánh công dân kịp thời, khách quan và 

đúng quy định; trường hợp việc thi công làm ảnh hưởng đến nhà ở các hộ dân 

theo đúng phản ánh của công dân, yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư huyện Can Lộc phối hợp với Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh lập phương án và tổ chức đền bù theo đúng quy định. Sau khi Sở Xây 

dựng rà soát và có Văn bản số 380/SXD-QLHĐXD ngày 23/02/2022, Ban Quản 

lý dự án cùng nhà thầu thi công và 02 hộ dân bị ảnh hưởng (hộ ông Nguyễn Sỹ 

Tý, hộ bà Nguyễn Thị Thất) đã thống nhất phương án xử lý (hỗ trợ gia đình bằng 

tiền) và đã xử lý hoàn thành. Ngoài ra, sau sự việc của 02 hộ gia đình trên, ngày 

01/6/2022 Ban Quản lý dự án có nhận được đơn kiến nghị của hộ ông Trần Hữu 

Giáo. Sau khi nhận được đơn kiến nghị, Ban Quản lý đã làm việc với UBND xã 

Phú Lộc và được đánh giá nguyên nhân và thời điểm nứt nhà chưa rõ ràng. Ban 

Quản lý dự án đã chỉ đạo nhà thầu thi công làm việc với hộ dân để thi công hoàn 

thành công trình. 

- Tiến độ thi công dự án đoạn qua địa bàn xã An Dũng quá chậm, làm ảnh 

hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; việc hoàn trả lại mặt bằng, hệ 

thống đường sá, kênh mương hư hỏng do thi công công trình theo như cam kết 

Ban quản lý dự án đến nay chưa được thực hiện (Cử tri huyện Đức Thọ). 

Trả lời: 

- Về tiến độ thi công dự án đoạn qua xã An Dũng, huyện Đức Thọ: hiện 

nay, tuyến kênh đi qua xã An Dũng đã hoàn thành, chỉ còn lại đoạn đường bê 

tông lên cầu ô tô số 4, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung 

hoàn thành trước 25/12/2022. 

- Về việc hoàn trả lại mặt bằng, hệ thống đường sá, kênh mương hư hỏng 

do thi công công trình: Ban Quản lý dự án đã bàn giao số tiền là 33.760.000 đồng 

cho UBND xã Hòa Lạc theo nội dung bản xác nhận ngày 07/5/2021. 

Câu 4. Đề nghị tỉnh chỉ đạo lắp đặt các biển báo giao thông dọc tuyến 

đường ven biển đoạn qua khu dân cư thôn Nam Sơn đến thôn Yên Điềm, xã 

Thịnh Lộc để đảm bảo an toàn giao thông (Cử tri huyện Lộc Hà). 

Trả lời: 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban 

QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Lộc Hà rà soát, giải 

quyết kiến nghị nêu trên của cử tri. 

- Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo đơn vị quản lý 

tuyến đường thường xuyên rà soát các phát sinh hư hỏng, những yếu tố ảnh 

hưởng đến mất an toàn giao thông để khắc phục, sửa chữa kịp thời như: phát 

quang cây cối, đặc biệt vị trí che khuất tầm nhìn tại Km28+220, đồng thời sơn lại 

toàn bộ hệ thống cọc tiêu, biển báo, vệ sinh mặt đường; bố trí tuần đường thường 

xuyên phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở, làm việc với các hộ dân, 

yêu cầu không sử dụng lòng, lề đường họp chợ, tập kết vật liệu xây dựng, hàng 

quán gây mất an toàn giao thông. 

- UBND huyện Lộc Hà đã chỉ đạo UBND xã Thịnh Lộc, Công an huyện 

Lộc Hà tổ chức tuyên truyền trực tiếp 15 buổi cho 8.450 lượt công dân trên địa 
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bàn các xã Thịnh Lộc, Bình An, Tân Lộc (là các xã có địa bàn gần đoạn tuyến 

ĐT.547 từ Km 28+100 đến Km 34+100); tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên 

tuyến (kết quả xử lý 15 trường hợp vi phạm không tuân thủ các loại biển báo 

hiệu, 36 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, 34 trường hợp vi phạm 

nồng độ cồn); ra quân tuyên truyền giải tỏa vi phạm hành lang, đến nay cơ bản đã 

xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông; đồng 

thời đã lập đội trật tự để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm lấn chiếm và tái lấn 

chiếm hành lang an toàn. 

- Về tình hình trật tự an toàn giao thông: theo báo cáo của Công an huyện 

Lộc Hà, từ tháng 7/2022 (thời điểm kiểm tra báo cáo) đến nay trên đoạn tuyến 

ĐT.547 qua khu dân cư từ thôn Nam Sơn đến thôn Yên Điềm xã Thịnh Lộc 

không xẩy ra tai nạn giao thông. 

Câu 5. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc chủ đầu tư các dự án trên 

tuyến Quốc lộ 1A không xây dựng đường gom đấu nối theo như cam kết mà thực 

hiện đấu nối trực tiếp ra quốc lộ gây mất an toàn giao thông (Cử tri huyện Thạch 

Hà). 

Trả lời: 

Tuyến QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh dài khoảng 16,4km, trong đó qua địa 

bàn huyện Thạch Hà khoảng 12,4km, qua địa bàn thành phố Hà Tĩnh khoảng 

2,0km, qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên khoảng 2,0km; tuyến này do Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam (trực tiếp Cục Quản lý đường bộ II) quản lý. 

Liên quan đến thực trạng đấu nối vào QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh, năm 

2019 Sở GTVT và Cục Quản lý đường bộ II đã tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể; 

theo đó Cục Quản lý đường bộ II đã có Báo cáo số 510/BC-ĐKT ngày 

06/12/2019 và Kết luận số 1921/KLKT-CQLĐBII ngày 10/12/2019, Sở GTVT 

có Văn bản số 3957/SGTVT-KH1 ngày 27/12/2019. Hai bên đường tránh trên 

toàn tuyến có 36 dự án đầu tư kinh doanh được chấp thuận (trong đó UBND tỉnh 

chấp thuận 31 dự án, UBND huyện Thạch Hà chấp thuận 05 dự án). Qua rà soát 

trên toàn tuyến có 16 vị trí đấu nối có quy hoạch đấu nối (bao gồm cả đấu nối 

đường vào dự án kinh doanh và đường nhánh là đường tỉnh, đường huyện, đường 

xã), 02 vị trí đấu nối tạm (đã hết thời hạn đấu nối tạm nhưng chưa xóa bỏ) và 21 

vị trí đấu nối bất hợp pháp chưa có trong quy hoạch đấu nối ngoài ra một số vị trí 

đấu nối đơn lẻ của các hộ kinh doanh tự phát trên tuyến. Đối với các vị trí đấu nối 

trái phép của các doanh nghiệp khi chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch 

chi tiết sử dụng đất đều thể hiện đấu nối thông qua hệ thống đường gom hai bên 

tuyến tránh; tuy nhiên thực tế hệ thống đường gom chưa được xây dựng, dẫn đến 

thực trạng đấu nối trái phép của các doanh nghiệp đến nay chưa được xử lý dứt 

điểm. 

Trước mắt khi chưa xây dựng đường gom, tỉnh chưa chấp thuận chủ trương 

đầu tư đối với các dự án không có quy hoạch đấu nối. Về lâu dài, để phát huy 

hiệu quả sử dụng đất hai bên tuyến tránh và đảm bảo ATGT, UBND tỉnh sẽ giao 

cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây 

dựng hệ thống đường gom hai bên tuyến tránh. 
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IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI 

Câu 1. Hằng năm, đề nghị tỉnh chỉ đạo việc thẩm định biên chế giáo viên 

các huyện trước khi giao để phù hợp với thực tế của từng cơ sở giáo dục và đảm 

bảo việc tổ chức dạy học, nhất là đáp ứng việc thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông mới và quy định hiện hành về sĩ số học sinh trên lớp; sớm bố trí thiết 

bị giáo dục để đảm bảo cho các trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 (Cử tri các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên). 

Trả lời: 

1.1. Về thẩm định biên chế giáo viên các huyện trước khi giao để phù hợp 

với thực tế của từng cơ sở giáo dục và đảm bảo việc tổ chức dạy học: hàng năm, 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

theo quy định. Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm tiếp theo, Sở Nội vụ chủ 

trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các 

cơ quan liên quan tổ chức thẩm định kế hoạch biên chế, trong đó có biên chế giáo 

viên trước khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 

- Việc giao biên chế giáo viên các cấp học hiện nay ngoài đảm bảo định 

mức giáo viên/lớp và sĩ số học sinh/lớp theo quy định, cân đối để phù hợp tình 

hình thực tế của từng cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo việc tổ chức dạy học, thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong tổng số biên chế được Chính 

phủ, Bộ Nội vụ giao, còn phải đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn 

vị sự nghiệp công lập, Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từ năm 

2022-2026, tinh giản tối thiểu 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 

so với năm 2021. 

1.2. Về sớm bố trí thiết bị giáo dục để đảm bảo cho các trường thực hiện 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

Gói thầu Mua sắm thiết bị giáo dục tập trung tại Trung tâm Tư vấn và Dịch 

vụ tài chính Hà Tĩnh đang thực hiện các bước theo quy định của Luật Đấu thầu 

và các văn bản hướng dẫn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát hiện 

trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xác định nhu cầu; chủ động tham mưu 

chính quyền địa phương bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực được pháp luật 

cho phép mua sắm bổ sung các thiết bị cần thiết; sửa chữa, sử dụng có hiệu quả 

thiết bị hiện có, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để triển khai 

Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. 

Câu 2. Theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND áp dụng cho năm học 2021 - 2022 

thì thị trấn Lộc Hà thuộc vùng 3 do vậy mức thu học phí cao hơn các xã khác 
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trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn. Đề nghị tỉnh xem xét lại để thị trấn Lộc 

Hà thuộc vùng 2 (Cử tri huyện Lộc Hà). 

Trả lời: 

Vùng 3 tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gồm các thị 

trấn không phải khu vực miền núi, thị trấn Lộc Hà không phải khu vực miền núi 

nên áp dụng mức thu học phí của vùng 3. 

Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nay đã hết hiệu lực 

(chỉ quy định mức thu học phí đối với năm học 2021 - 2022). Vì vậy, việc xem 

xét để chuyển vùng áp dụng đối với thị trấn Lộc Hà là không cần thiết. 

Câu 3. Đề nghị tỉnh xem xét các quy định về chỉ tiêu trường đạt chuẩn 

Quốc gia, chỉ tiêu sáp nhập trường, lớp và thống nhất các quy định về mức thu 

ngoài học phí trên địa bàn tỉnh (Cử tri huyện Hương Khê). 

Trả lời: 

3.1. Về các quy định về chỉ tiêu trường đạt chuẩn Quốc gia, chỉ tiêu sáp 

nhập trường, lớp: 

- Quy định tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia: thuộc thẩm quyền của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018). 

- Chỉ tiêu sáp nhập trường lớp: việc rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường 

học trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền của UBND huyện (quy định tại khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục). Chỉ tiêu phấn đấu giảm đơn vị sự 

nghiệp công lập đã được quy định tại Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 25/10/2017 

Hội nghị Trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

3.2. Về thống nhất các quy định về mức thu ngoài học phí trên địa bàn 

tỉnh: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện dự thảo 

Nghị quyết “Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh”; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 

2022. 

Câu 4. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tập trung xử lý các tồn đọng, quan tâm đầu tư 

hạ tầng, thu hút đầu tư đối với Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân 

tương xứng với tiềm năng, lợi thế (Cử tri huyện Nghi Xuân). 

Trả lời: 

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lập kế 

hoạch kiểm tra, rà soát lại các dự án Nhà nghỉ, khách sạn nằm trong Khu du lịch 

biển Xuân Thành còn vướng mắc, qua rà soát sơ bộ có 59 dự án đang gặp một số 

tồn tại, vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình thu hút đầu tư (trong đó có 16 dự án 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; 30 dự án 

UBND huyện Nghi Xuân chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, 13 

dự án UBND xã Xuân Thành giao đất, cho thuê đất), như: một số dự án đầu tư đã 



39 
 

 

được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất để 

triển khai thực hiện dự án do vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; một số khu đất đã được các tổ 

chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà nghỉ khách sạn nhưng đến nay không hoạt 

động, xuống cấp; một số khu đất đã được UBND xã Xuân Thành giao đất, cho 

thuê đất trái thẩm quyền… 

Đối với các dự án thực hiện trên đất nhà nước quản lý chưa được giao đất 

cho thuê đất do không thuộc các trường hợp được giao đất, cho thuê đất không 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định 

tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, UBND tỉnh 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên 

quan làm việc trực tiếp với từng Nhà đầu tư để thống nhất thực hiện thủ tục chấm 

dứt hoạt động dự án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 

Đối với các trường hợp nhà nghỉ, khách sạn đã được các tổ chức, cá nhân 

đầu tư xây dựng nhà nghỉ khách sạn nhưng đến nay không hoạt động, xuống cấp; 

một số khu đất đã được UBND xã Xuân Thành giao đất, cho thuê đất trái thẩm 

quyền… Sau khi rà soát, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, 

UBND huyện Nghi Xuân, UBND xã Xuân Thành, Ban quản lý Khu du lịch Xuân 

Thành đánh giá cụ thể, chi tiết từng dự án để có phương án xử lý nhằm đưa các 

khu đất vào khai thác sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và thu hút 

du khách đến Khu du lịch biển Xuân Thành. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm kêu gọi, giới thiệu cơ 

hội đầu tư các dự án tại Khu du lịch biển Xuân Thành với các nhà đầu tư có năng 

lực, đồng thời, đề nghị UBND huyện Nghi Xuân chủ động triển khai các giải 

pháp xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trên địa bàn để khai thác tối đa tiềm năng, lợi 

thế phát triển du lịch của địa phương. 

Câu 5. Đề nghị tỉnh có chính sách ưu tiên hỗ trợ thực hiện chương trình 

truyền thanh thông minh đối với các các xã vùng khó khăn, biên giới trên địa bàn 

tỉnh (Cử tri các huyện Hương Sơn, Hương Khê). 

Trả lời: 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng 

dụng công nghệ thông tin (truyền thanh thông minh), UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/2/2021 để triển khai Quyết định số 135 (sau đây 

gọi là Kế hoạch số 42). 

UBND tỉnh đã có Thông báo số 61/TB-UBND ngày 15/3/2022, trong đó, 

có nội dung triển khai Kế hoạch số 42 như sau: “Giao Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện; UBND các huyện, 

thành phố, thị xã rà soát, đánh giá, lập kế hoạch thực hiện và chủ động cân đối, 

bố trí kinh phí để xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông 

tin, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng viễn thông của địa phương, hoàn thành 

mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND tỉnh (phấn đấu đến 
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2025 có 50% số xã, phường, thị trấn và đến 2030 cơ bản các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh sử dụng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông). 

Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 400/STTTT-BCVT hướng 

dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch số 42 của UBND tỉnh. 

Về chính sách ưu tiên hỗ trợ thực hiện chương trình truyền thanh thông 

minh đối với các xã vùng khó khăn, biên giới, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin 

và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh và các địa phương liên quan lồng ghép vào các chương trình, dự án để 

ưu tiên thực hiện. Trong năm 2022, đã đề xuất ưu tiên cho 03 xã: Hoà Hải, 

Hương Thuỷ - huyện Hương Khê, Sơn Châu - huyện Hương Sơn xây dựng mô 

hình bằng hệ thống truyền thanh thông minh theo nguồn sự nghiệp thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

Câu 6. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng thiết kế mẫu 

đối với nhà vệ sinh hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo để đảm bảo thuận lợi trong 

quá trình triển khai thực hiện (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh). 

Trả lời: 

Tại điểm a khoản 2 Mục V Phụ lục quy trình thực hiện ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định: 

“Hộ gia đình đăng ký, Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng và 

hướng dẫn các hộ gia đình tổ chức thực hiện tối thiểu phải đúng quy định theo 

thiết kế mẫu công trình vệ sinh tự hoại (Sở Xây dựng hướng dẫn) hoặc hộ áp 

dụng mô hình nhà vệ sinh Dự án CHOBA”. 

Sở Xây dựng đã gửi thiết kế mẫu nhà vệ sinh Dự án CHOBA và 02 mẫu 

nhà vệ sinh kèm theo để UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các 

xã hướng dẫn cho các hộ gia đình tổ chức thực hiện. 

Câu 7. Đề nghị tỉnh nghiên cứu chỉ đạo thành lập chuyên khoa điều trị cho 

người già tại bệnh viện vì hiện nay tỷ lệ người già ở Hà Tĩnh cao, nhu cầu điều trị 

lớn (Cử tri huyện Đức Thọ). 

Trả lời: 

Thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 

năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 23/3/2021 

triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2030. Kế hoạch đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

có khoa Lão khoa, 100% bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa 

khoa/trung tâm y tế tuyến huyện có đơn nguyên hoặc dành một số giường để điều 

trị người bệnh là người cao tuổi. 

Như vậy trong kế hoạch của UBND tỉnh đã xây dựng lộ trình thành lập 

khoa, đơn nguyên hoặc dành giường điều trị riêng cho các đối tượng bệnh nhân là 

người cao tuổi. Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành, Sở Y tế chủ 

trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp theo kế hoạch đã đề ra. Hiện 
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nay tại các Bệnh viện/Trung tâm Y tế tuyến huyện, trong đó có Bệnh viện Đa 

khoa huyện Đức Thọ đã dành một số giường bệnh để điều trị người cao tuổi (nằm 

trong khoa Nội). Đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, cơ sở vật chất, cán 

bộ nguồn chưa đủ điều kiện để thành lập khoa điều trị cho người cao tuổi. Hiện 

Bệnh viện đang được đầu tư khu nhà điều trị 5 tầng (thuộc gói hỗ trợ phục hồi 

kinh tế sau dịch COVID-19). UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện rà soát, 

nghiên cứu, đề xuất, thành lập khoa điều trị người cao tuổi đảm bảo các điều kiện 

cần thiết. 

Câu 8. Hiện nay số lượng thuốc phục vụ khám bảo hiểm y tế ở các trạm y 

tế cấp xã không đáp ứng nhu cầu của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết 

(Cử tri huyện Can Lộc). 

Trả lời: 

- Về số lượng thuốc phục vụ khám bảo hiểm y tế ở các trạm y tế cấp xã nói 

chung và tại huyện Can Lộc nói riêng còn một số vấn đề như sau: 

+ Hiện nay, thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các trạm 

y tế cấp xã được cấp (tại các bệnh viện/TTYT có giường bệnh) theo số lượng nhu 

cầu thuốc thực tế và phù hợp với số lượng thuốc đã được trạm y tế xây dựng nhu 

cầu trong đấu thầu mua sắm thuốc, bao gồm: thuốc đấu thầu cấp địa phương năm 

2020, sử dụng năm 2021 và năm 2022 (hợp đồng còn hiệu lực đến hết tháng 

01/2023); thuốc đấu thầu cấp quốc gia và thuốc đàm phán giá. 

+ Việc cung ứng thuốc phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đang sử dụng chủ yếu từ các thuốc đấu thầu cấp địa 

phương năm 2022 và cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. 

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng thiếu một số mặt hàng thuốc thuộc chương trình 

bệnh không lây nhiễm, cụ thể: thuốc tăng huyết áp, đái tháo đường, một số kháng 

sinh… 

Nguyên nhân: 

- Trước năm 2021 chỉ có một số trạm đăng ký khám, điều trị Tăng huyết 

áp, đái tháo đường theo nguyên lý học gia đình. Sang năm 2022, tất cả các trạm y 

tế đều có nhu cầu khám điều trị tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ) vì 

vậy nhu cầu sử dụng thuốc tăng huyết áp, đái tháo đường tăng cao, dẫn đến một 

số trung tâm y tế huyện không đủ thuốc để cấp cho các trạm y tế xã; Thông tư 

30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (ban hành Danh mục 

và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ 

và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế) 

quy định một số thuốc trong đó có thuốc THA và ĐTĐ không phân tuyến cho 

trạm y tế. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc phân bổ thuốc về cho các trạm y tế 

dẫn đến tình trạng thiếu các thuốc này tại các Trạm Y tế. 

- Đấu thầu tập trung cấp Quốc gia đã có kết quả, tuy nhiên khi gọi hàng các 

Công ty trả lời chưa có hàng để cung ứng ứng với lý do sau khi có kết quả trúng 

thầu thì Nhà thầu mới sản xuất hoặc nhập khẩu (Paracetamol; Meropenem…); 

Danh mục Đàm phán giá do Trung tâm mua sắm tập trung Quốc gia tiến hành 

gần 02 năm chưa có kết quả. 
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- Việc đơn vị tự mua sắm thuốc là rất khó khăn do Trung tâm mua sắm tập 

trung Quốc gia không dự kiến được thời điểm có kết quả đấu thầu và Đàm phán 

giá. Ngoài ra giá đơn vị tự mua sẽ rất khó khăn vì các nhà thầu không cung cấp lý 

do giá trúng thầu tập trung cấp Quốc gia thấp mà khi các cơ sở xây dựng theo giá 

cấp Quốc gia thì không có nhà thầu tham gia cung ứng. 

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế thực hiện các nội dung 

sau: 

+ Hướng dẫn TTYT huyện Can Lộc sử dụng các thuốc cùng hoạt chất, 

cùng dạng bào chế để thay thế hoặc thực hiện điều chuyển từ các cơ sở y tế khác 

để đảm bảo đáp ứng đủ thuốc cho người dân trên địa bàn huyện trong trường hợp 

không có thuốc thay thế hoặc điều chuyển từ các đơn vị thì trung tâm tiến hành 

mua sắm thuốc theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho 

người dân trên địa bàn; 

+ Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương. 

+ Kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia 

có biện pháp đốc thúc các Nhà thầu trúng thầu ký hợp đồng cung ứng thuốc và 

cung ứng thuốc kịp thời cho các cơ sở KCB. 

Câu 9. Đề nghị tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp các Khu di tích lịch sử Trần 

Phú, Khu di tích lịch sử Phan Đình Phùng; quan tâm xây dựng hồ sơ nâng hạng 

Di tích lịch sử đền thờ Vua Mai Hắc Đế lên cấp Quốc gia (Cử tri huyện Đức Thọ, 

Lộc Hà). 

Trả lời: 

a) Về đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp khu di tích lịch sử Trần Phú: 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang lập hồ sơ khoa học đề nghị công 

nhận khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú là di tích quốc gia đặc biệt. Ban quản lý di 

tích Trần Phú đã xây dựng kế hoạch huy động kinh phí để tu bổ lại khuôn viên, 

nhà đón tiếp, nhà trưng bày và các thiết bị phục vụ khách tham quan tại khu di 

tích trong năm 2023, chuẩn bị cho kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần 

Phú (1904-2024). 

b) Về di tích Mộ và Đền thờ Phan Đình Phùng: năm 2009 - 2011, di tích Mộ và 

Đền thờ Phan Đình Phùng được UBND huyện Đức Thọ làm chủ đầu tư với tổng 

kinh phí gần 10 tỷ đồng. Trong đó, phần Mộ được xây dựng bằng đá thanh 

nguyên khối bền vững, phần Đền thờ có thượng điện, tả vu, hữu vu, khuôn viên, 

cổng tam quan, các hạng mục phụ trợ… đăng đối, hoàn chỉnh. Năm 2022, UBND 

huyện Đức Thọ đã bố trí 960 triệu đồng (ngân sách huyện) để lắp đặt bia đá bảng 

thông tin về di tích lịch sử văn hóa khu mộ; cải tạo đường lên khu mộ, chỉnh sửa 

và gia cố một số hạng mục bị xuống cấp; cải tạo chỉnh trang khuôn viên, nhà vệ 

sinh tại khuôn viên nhà thờ nhằm phục vụ du khách và phát huy tốt hơn nữa giá 

trị của di tích. Đồng thời, UBND huyện Đức Thọ bố trí 25 triệu đồng để phục vụ 

hương hỏa và chăm sóc tại khu di tích. 

c) Về đề nghị xây dựng hồ sơ nâng hạng Di tích lịch sử đền thờ Mai Hắc 

Đế, xã Mai Phụ lên cấp Quốc gia: 
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Đền thờ Mai Hắc Đế (đền thờ Mai Thúc Loan) được UBND tỉnh xếp hạng 

di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2011. Đây là di tích lịch sử văn hóa có giá trị, 

tuy vậy, để được xếp hạng ở cấp Quốc gia, yêu cầu phải bổ sung thêm nhiều tư 

liệu, luận cứ khoa học thuyết phục. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp 

tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu để có cơ sở xây dựng hồ sơ khoa học 

trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp 

Quốc gia đối với Di tích đền thờ Mai Hắc Đế. 

Câu 10. Đề nghị tỉnh có giải pháp để tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt 

các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại các nước Lào, Campuchia; nâng 

cấp, sửa chữa các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đặc biệt là công trình Nghĩa trang 

liệt sỹ Trường Sơn của tỉnh Hà Tĩnh tại tỉnh Quảng Trị (Cử tri huyện Vũ Quang). 

Trả lời: 

- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các chuyên gia, quân tình nguyện Việt 

Nam tại các nước Lào, Campuchia, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo 515 theo 

quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Quốc Phòng, Ban chỉ đạo 515 quốc 

gia. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam 

tại các nước do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện, hằng năm Đội quy tập trong 

nước, đội quy tập nước ngoài của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện việc lấy mẫu sinh 

phẩm xét nghiệm AND để làm căn cứ xác định danh tính liệt sĩ và tiếp nhận an 

táng hài cốt liệt sĩ theo quy định. Kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ toàn 

tỉnh từ năm 1999 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 972 hài cốt (từ Lào về nước 

800 hài cốt, quy tập trong tỉnh 147 hài cốt, các tỉnh bàn giao 25 hài cốt). 

- Công tác xây dựng và tu sửa nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm các 

công trình ghi công các liệt sĩ được quan tâm, với phương châm "Nhà nước và 

Nhân dân cùng làm”. Từ năm 2012 đến nay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các nghĩa 

trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ với tổng kinh phí lên đến trên trăm tỷ đồng 

trong đó ngân sách nhà nước: 137,161 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 120,702 tỷ 

đồng; ngân sách địa phương 16,459 tỷ đồng) và nguồn từ các hoạt động đóng 

góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và doanh nhân, doanh nghiệp. Đặc biệt năm 

nay, tiếp tục đầu tư, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Nầm huyện Hương Sơn. 

- Về việc sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tỉnh 

Quảng Trị: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 

phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa 

Khu mộ Liệt sỹ người Hà Tĩnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn với 

tổng mức đầu tư: 9.130 triệu đồng và giao các sở, ngành liên quan triển khai thực 

hiện. 

Câu 11. Đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ đối tượng Cựu chiến 

binh từng tham gia chiến dịch Lào, Campuchia được Nhà nước Lào, Campuchia 

tặng thưởng huân huy chương (Cử tri huyện Thạch Hà). 

Trả lời: 
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- Về chế độ trợ cấp 01 lần, cấp thẻ BHYT và giải quyết trợ cấp mai táng 

phí đối với Cựu chiến binh được thực hiện theo quy định như sau: 

+ Thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người đã được 

cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia; Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, đối với trường hợp Cựu chiến binh được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

cử làm chuyên gia chiến trường Lào, Campuchia được giải quyết trợ cấp 1 lần 

theo quy định. 

+ Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính 

phủ; Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP 

ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ theo đó đối với trường hợp 

Cựu chiến binh không hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc, không hưởng chế 

độ ưu đãi người có công với cách mạng thì được giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế 

và khi từ trần được giải quyết trợ cấp mai táng phí. 

- Về chính sách của tỉnh đối với Hội viên Cựu chiến binh: vấn đề này đề 

nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh nghiên cứu đề xuất cụ thể, UBND tỉnh sẽ giao cơ 

quan chuyên môn rà soát, tham mưu phương án giải quyết theo quy định. 

V. LĨNH VỰC KHÁC 

Câu 1. Đề nghị tỉnh xem xét việc thành lập các tổ dân phố ở khu Chung cư 

Vinhome và khu Nhà ở xã hội; bố trí cho xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 01 

cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo (Cử tri thành phố Hà Tĩnh). 

Trả lời: 

a) Đề nghị tỉnh xem xét việc thành lập các tổ dân phố ở khu Chung cư 

Vinhome và khu Nhà ở xã hội 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân 

phố được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV 

ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì việc thành lập tổ dân phố mới phải 

đạt các điều kiện sau: 

(1) Quy mô số hộ gia đình tổ dân phố phải có từ 300 hộ gia đình trở lên; 

(2) Tổ dân phố có cơ sở hạ tầng - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc 

sống của người dân. 

Do vậy, đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND tỉnh giao UBND 

thành phố Hà Tĩnh rà soát các điều kiện cho việc thành lập tổ dân phố mới theo 
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quy định. Trường hợp khó khăn trong công tác quản lý và đủ các điều kiện thành 

lập tổ dân phố mới, UBND thành phố Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho 

chủ trương thành lập; trường hợp không thành lập tổ dân phố mới, UBND thành 

phố Hà Tĩnh thực hiện quy trình ghép cụm dân cư tại các chung cư trên vào các 

tổ dân phố liền kề theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 9 Thông tư số 

04/2012/TT-BNV. 

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND thành phố thực hiện đảm bảo đúng quy 

định, phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn của địa phương. 

b) Bố trí cho xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 01 cán bộ chuyên trách 

công tác tôn giáo 

Về chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã đã được quy định cụ thể tại Điều 

3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
12

; theo 

đó, không có chức danh cán bộ làm công tác tôn giáo. 

Về người hoạt động không chuyên trách cấp xã: tại Điều 3 Nghị quyết số 

258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số 

lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã quy định rõ về số lượng và chức danh người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã. Nội dung này giao UBND thành phố Hà 

Tĩnh căn cứ quy định và tình hình thực tế tại xã Thạch Trung để bố trí các chức 

danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp, đảm bảo không vượt 

quá số lượng theo quy định. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ 

tiếp tục rà soát, tham mưu kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo 

hướng bổ sung cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo tại các xã có đông 

đồng bào theo đạo Công giáo để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của công tác 

tôn giáo trong tình hình mới. 

Câu 2. Đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương tuyển dụng công chức xã đảm 

bảo số lượng theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của 

UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; kiểm tra, giải quyết việc hiện nay công trình nước sạch tại xã Bình An, 

huyện Lộc Hà đã hoàn thành nhưng người dân không được sử dụng nước do 

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh thiếu cán bộ khai 

thác, vận hành (Cử tri huyện Lộc Hà). 
 

 

12
 Bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có 

hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam 
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Trả lời: 

a) Đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo 

số lượng theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Trả lời: 

Từ năm 2020 đến nay, Sở Nội vụ đã có các Văn bản thống nhất chủ trương 

để 11 đơn vị cấp huyện tổ chức tuyển dụng 215 chỉ tiêu công chức cấp xã; đến 

nay, các đơn vị đã tuyển dụng được 193 công chức cấp xã. 

Đối với huyện Lộc Hà, theo đề nghị của UBND huyện tại các Văn bản: số 

1246/UBND-NV ngày 20/7/2022 và số 1398/UBND-NV ngày 16/8/2022, Sở Nội 

vụ đã thẩm định và có các Văn bản: số 1384/SNV-CCVC ngày 27/7/2022 và số 

1494/SNV-CCVC ngày 16/8/2022 thống nhất cho UBND huyện Lộc Hà thực 

hiện tuyển dụng 14 chỉ tiêu công chức cấp xã. Hiện nay, UBND huyện Lộc Hà 

đang thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định. 

2.2. Kiểm tra, giải quyết việc hiện nay công trình nước sạch tại xã Bình 

An, huyện Lộc Hà đã hoàn thành nhưng người dân không được sử dụng nước do 

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh thiếu cán bộ khai 

thác, vận hành 

Trả lời: 

- Công trình mở rộng mạng lưới nhà máy nước Thạch Bằng cấp cho xã 

Bình An do UBND xã Bình An, huyện Lộc Hà làm Chủ đầu tư; ngày 09/3/2022, 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 1071/UBND-NL3 đồng ý chủ trương giao công 

trình mạng lưới cấp nước xã Bình An, huyện Lộc Hà cho Trung tâm Nước sinh 

hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác sau đầu tư. Trong thời 

gian UBND xã Bình An (Chủ đầu tư dự án) đang tiến hành hoàn thiện các hồ sơ, 

thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, quyết toán công trình để tổ 

chức bàn giao công trình đưa vào khai thác; để kịp thời cấp nước sạch phục vụ 

cho nhân dân, ngày 29/4/2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn đã chủ động làm việc, kết hợp đồng tạm thời cấp nước cho nhân dân xã Bình 

An sử dụng (đến nay công trình đã vận hành cấp nước sạch cho hơn 950 hộ dân 

xã Bình An sử dụng theo hợp đồng đã ký kết). 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ tiếp nhận, bàn giao 

các công trình cấp nước tập trung nông thôn để giúp việc trong công tác bàn giao 

các công trình cấp nước sạch nông thôn; trên cơ sở danh mục các hồ sơ cần bàn 

giao phục vụ cho công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước, UBND xã Bình 

An đã cung cấp hồ sơ công trình (tuy nhiên còn thiếu một số văn bản nghiệm thu, 

cam kết...). UBND xã Bình An đang rà soát hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các danh 

mục hồ sơ còn thiếu và phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn thực hiện bàn giao công trình “Mở rộng mạng lưới nhà máy 

nước Thạch Bằng cấp cho xã Bình An” để chính thức đưa vào quản lý, sử dụng 

(dự kiến trong tháng 12/2022). 
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- Thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị quản lý công 

trình sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức bàn giao công trình cho Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và giao các sở, ngành có liên 

quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ 

sơ thủ tục để tổ chức bàn giao công trình theo đúng quy định, nhằm đảm bảo vận 

hành, khai thác công trình cấp nước ổn định phục vụ Nhân dân. 

Về cơ cấu tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Nội vụ thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 3086/UBND-NC2 ngày 10/6/2022. 

Câu 3. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công gặp nhiều vướng mắc. Đề nghị tỉnh chỉ 

đạo rà soát và có hướng dẫn đối với các địa phương (Cử tri huyện Thạch Hà). 

Trả lời: 

UBND tỉnh đã có Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 kiện toàn 

Tổ công tác của tỉnh thực hiện thẩm định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở 

hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 

1266/STC-GCS ngày 13/4/2022 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn một số nội dung thực hiện sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tổ công 

tác của tỉnh đã thực hiện thẩm định hồ sơ, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra 

hiện trạng thực tế đồng thời trực tiếp trao đổi hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc đối 

với từng địa phương. Quá trình triển khai, Tổ công tác 552/QĐ-UBND tiếp tục có 

văn bản số 2690/TCT ngày 06/7/2022 gửi UBND các địa phương đôn đốc hoàn 

thiện, trình phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. 

Đến nay, kết quả thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất như sau: 

- Đối với các địa phương: có 12/13 huyện đã được Tổ công tác 552 hoàn 

thành thẩm định và Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, có 06/12 

huyện nêu trên (Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh, Vũ Quang, 

Lộc Hà) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Riêng thành phố Hà Tĩnh hiện nay đang 

hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt. 

- Đối với khối các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà 

nước thuộc UBND tỉnh quản lý cơ bản giữ nguyên theo phương án đã phê duyệt. 

Một số đơn vị có sự thay đổi so với phương án đã được phê duyệt trước đây như 

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi 

Nam Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt 

- Đối với các cơ sở nhà, đất là nhà văn hóa thôn, xóm dôi dư sau khi sáp 

nhập đơn vị hành chính cấp xã hiện nay không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp 

lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn các địa phương thực hiện 

xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. 
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Câu 4. Đề nghị tỉnh xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng đội 

TNXP Sơn Tây, huyện Hương Sơn; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt 

động của Tổng đội TNXP Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Cử tri các huyện 

Hương Sơn, Hương Khê). 

Trả lời: 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thanh niên xung phong trên 

địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với Tỉnh đoàn để khắc phục những 

khó khăn, tồn tại và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị 

thanh niên xung phong trực thuộc phù hợp với tình hình mới. Hiện nay, Tỉnh 

đoàn đang trong quá trình xây dựng Đề án và xin ý kiến của Trung ương Đoàn, 

dự kiến hoàn thành trong cuối năm 2022, đầu năm 2023. 

Câu 5. Hiện tại trên địa bàn thành phố còn có một số trụ sở của các sở, ban 

ngành không sử dụng để hoang hóa, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị 

tỉnh quan tâm cho giải pháp xử lý (Cử tri thành phố Hà Tĩnh). 

Trả lời: 

Theo báo cáo rà soát của Sở Tài chính, trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh có 

19 cơ sở nhà, đất đang không có nhu cầu sử dụng, trong đó: 06 cơ sở nhà đất 

thuộc quyền quản lý, sử dụng của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; 08 cơ sở 

nhà, đất đang thuộc quyền quản lý của các cơ quan cấp tỉnh nhưng đang trong 

quá trình tìm phương án xử lý phù hợp; 05 cơ sở nhà đất đã được giao cho Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính tỉnh quản lý, hiện đang lập phương 

án xử lý. 

Sở Tài chính đã phân loại các cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử 

dụng, đang bỏ hoang thành 05 nhóm và xác định nguyên nhân, giải pháp cụ thể 

đối với từng nhóm
13

. Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục phối 

hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiêm túc thực hiện các giải 

pháp đã đề ra đối với 05 nhóm cơ sở nhà, đất đã nêu trên. 

Câu 6. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét, hướng dẫn UBND thị xã 

Kỳ Anh tổ chức thực hiện Kết luận số 66/KL-UBND ngày 11/02/2015 của 

UBND tỉnh (Cử tri thị xã Kỳ Anh). 

Trả lời: 

Ngày 11/02/2015, UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 66/KL- 

UBND (Kết luận 66) về việc xét cấp đất ở tái định cư và nghĩa trang cho các hộ 

dân di dời phục vụ Dự án Khu liên hợp gang thép Formosa và Cảng Sơn Dương. 

Quá trình thực hiện Kết luận 66, mặc dù Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã có nhiều văn 

bản đôn đốc, chỉ đạo, Thanh tra tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với UBND 

thị xã Kỳ Anh, tuy vậy đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa thực hiện xong
14

; 
 
 

13
 Sở Tài chính đã có văn bản số 2786/STC-GCS ngày 13/7/2022 báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh và UBND tỉnh, đồng thời trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp 

14
 Nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện xong, gồm: 
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ngoài nguyên nhân do việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của UBND 

huyện Kỳ Anh (cũ) và nay là của UBND thị xã Kỳ Anh chưa đầy đủ, chưa quyết 

liệt, còn lúng túng, thì trong quá trình thực hiện còn có khó khăn, vướng mắc như 

nhiều hộ dân được cấp đất tái định cư nhưng bị thu hồi đất theo Kết luận 66 nay 

đã làm nhà ở, sinh sống ổn định trên thửa đất phải thu hồi nên khó thực hiện việc 

thu hồi đất, nhiều hộ dân chưa phối hợp trong quá trình thực hiện Kết luận 66. 

Để hỗ trợ UBND thị xã Kỳ Anh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện Kết luận 66, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên 

ngành (tại Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 30/11/2020) để kiểm tra, hướng 

dẫn UBND thị xã Kỳ Anh, đồng thời tham mưu phương án tổ chức thực hiện đảm 

bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Trên cơ sở rà soát 

báo cáo và đề xuất của UBND thị xã Kỳ Anh, Tổ công tác liên ngành đã tổ chức 

nhiều cuộc họp với UBND thị xã Kỳ Anh và các sở, ngành liên quan để xem xét, 

hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức thực hiện và đã ban hành báo cáo kết 

quả kiểm tra, hướng dẫn, đề xuất phương án xử lý gửi UBND tỉnh, Ban Nội chính 

Tỉnh ủy (Báo cáo số 01/BC-TCT ngày 14/10/2022). 

Hiện nay, vụ việc đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

tỉnh (Ban Chỉ đạo) đưa vào diện theo dõi. Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo, 

ngày 28/10/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã 

làm việc với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND 

thị xã Kỳ Anh để đôn đốc giải quyết vụ việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành 

Văn bản số 20-TB/BNCTU ngày 28/10/2022 thông báo kết luận của đồng chí 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại 

cuộc họp; theo đó, đã giao UBND thị xã Kỳ Anh cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến Kết luận 66 cho cơ quan Công an tỉnh, giao Công an tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu, kiểm tra, xác minh sớm 

kết luận, giải quyết vụ việc đảm bảo quy định của pháp luật và nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - chính trị của địa phương, hoàn thành trong năm 2022. 

Câu 7. Tuyến đường 26/3 đi qua địa bàn phường Văn Yên, có 11 hộ chưa 

được đền bù giải phóng mặt bằng để làm vỉa hè, do vậy chưa làm được hệ thống 
 

 
 

- Đối với nội dung xử lý 172 hộ cấp đất tái định cư không đúng đối tượng 

Đã thực hiện xong: thu hồi 10 thửa đất của 10 hộ; xem xét lại điều kiện TĐC và cấp GCNQSD đất cho 1 hộ. 

Chưa thực hiện xong: 161/172 hộ chưa xử lý xong, trong đó: chưa thu hồi 04 thửa đất cấp sai quy định cho 4 hộ 

gia đình trong nhóm 5 hộ gia đình một thế hệ được cấp 2 thửa đất và 100/109 thửa đất cấp không đúng đối tượng  

trong nhóm 109 hộ phải thu hồi đất; chưa xây dựng cơ chế, phương án nộp thêm tiền sử dụng đất đối với 57 hộ 

trong nhóm 58 hộ phải xây dựng cơ chế, phương án nộp thêm tiền sử dụng đất có tính toán đến việc hoàn trả kinh 

phí xây dựng hạ tầng. 

- Đối với nội dung xử lý 175 hộ được cấp đất tái định cư có hồ sơ chưa đảm bảo 

Đã thực hiện xong: hoàn chỉnh hồ sơ, cấp GCNQSD đất cho 03/07 hộ chưa đảm bảo điều kiện tái định cư phải  

điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ; đính chính 75 bộ hồ sơ của 75 hộ trong nhóm 97 hộ không đảm 

bảo điều kiện tái định cư nhưng có sai sót khác nhau giữa hồ sơ và thực tế, phải đính chính hồ sơ. 

Chưa thực hiện xong: chưa điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ để hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD 

đất cho 4/7 hộ; chưa xây dựng cơ chế, phương án hoán đổi vị trí xét cấp đất tái định cư cho 39 hộ ở phường Kỳ 

Phương; chưa xác định được thời gian để xét điều kiện cấp tái định cư cho 32 hộ cấp đất tái định cư theo diện chờ 

đợi điều kiện tái định cư đủ để xét; chưa đính chính xong hồ sơ đối với 22/97 đối tượng có sai sót khác nhau giữa 

hồ sơ và thực tế. 
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thoát nước tại đoạn đường này gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan 

đô thị. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết, tháo gỡ (Cử tri thành phố Hà Tĩnh). 

Trả lời: 

Dự án Nâng cấp tuyến đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh được UBND thành 

phố triển khai thực hiện từ năm 2011. Đoạn qua địa bàn tổ dân phố Tân Yên, 

phường Văn Yên từ nhà bà Lê Thị Hạnh đến nhà ông Hoàng Minh Kiêm có 15 

hộ bị ảnh hưởng. Trong số đó có 09 hộ UBND thành phố đã ban hành Quyết định 

số 2439/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Quyết định số 1910/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gồm các hộ: Lê Thị Hạnh, Nguyễn 

Thanh Minh, Lê Hữu Lý, Lê Hữu Bình, Nguyễn Khánh Hào, Hồ Thanh Bình, Lê 

Đình Hoàng, Diệp Anh Đào, Hoàng Minh Kiêm. 09 hộ này đã nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ (trong đó: 06 hộ đã bàn giao mặt bằng, 03 hộ còn lại: Lê Hữu Lý, 

Lê Hữu Bình, Hoàng Minh Kiêm mặc dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng 

đến nay chưa bàn giao mặt bằng). 06 hộ UBND thành phố đã ban hành Quyết 

định số 1578/QĐ-UBND và Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc (không được bồi thường về đất 

do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chỉ giới cách tim đường 26-3 là 17,5m 

và diện tích lớn hơn diện tích cấp đất của UBND huyện Thạch Hà năm 1989) 

gồm có các hộ: Trần Quốc Anh, Lê Hữu Phúc, Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Công 

Hòa, Nguyễn Văn Long, Lê Thị Hiền. 

Do công tác quản lý đất đai, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các hộ cùng tuyến, thời điểm cấp đất, thời điểm sử dụng đất và 

tính pháp lý có rất nhiều bất cập, tồn tại. Một số hộ không được phê duyệt bồi 

thường về đất dẫn đến kiến nghị kéo dài. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

682/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 thành lập Đoàn thanh tra toàn diện về việc bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường 

26/3, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi có Thông báo kết luận số 144/KL-UBND ngày 

4/5/2018 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã xin ý kiến hướng dẫn của các sở, 

ngành để thực hiện được đối với các hộ. Tuy vậy, theo báo cáo của UBND thành 

phố, do việc xử lý cần có thời gian để thu thập đầy đủ hồ sơ, cập nhật các quy 

định về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nên UBND thành phố 

đang giao các phòng, ban liên quan rà soát để thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hà Tĩnh tập trung rà soát, căn cứ 

các quy định pháp luật liên quan để xử lý dứt điểm nội dung trên; trường hợp khó 

khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Câu 8. Việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trạm Cảnh sát giao thông tại 

đồng Rộc Thượng, thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh không đảm bảo so 

với vị trí quy hoạch được phê duyệt Tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND, ngày 

15/6/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý (Cử tri 

H. Kỳ Anh). 

Trả lời: 

- Trạm Cảnh sát giao thông tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh được UBND 
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tỉnh giới thiệu địa điểm, cho phép khảo sát, lập quy hoạch xây dựng tại Quyết 

định số 1799/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất ngày 31/8/2018. Trụ sở trên chưa được giao đất và Công an tỉnh đang 

lập dự án đầu tư để đưa Trụ sở vào hoạt động. 

Hiện nay, Công an tỉnh đang tổ chức giải phóng mặt bằng, làm thủ tục giao 

đất theo quy định. 

Trên đây là báo cáo cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh báo cáo HĐND 

tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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