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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri và nội dung trả lời chất vấn  

tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII 

 
  

                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Văn bản số 16/HĐND ngày 16/9/2021 của HĐND thị xã; Văn bản 

số 6480/UBND-TH1 ngày 01/10/2021 về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát về 

giải quyết các kiến nghị cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Kết quả việc lựa chọn, cải tạo, du nhập bộ giống cây trồng, vật nuôi 

có chất lượng cao, có hiệu quả trong sản xuất? 

Thực hiện Đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thị xã; Kế hoạch sản 

xuất nông nghiệp hằng năm. Trong thời gian qua, thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ 

đạo, triển khai ứng dụng, du nhập thử nghiệm thành công nhiều bộ giống cây trồng, 

vật nuôi có chất lượng cao, hiệu quả trong sản xuất; trong đó một số bộ giống cây 

trồng, vật nuôi được lựa chọn đưa vào cơ cấu, nhân rộng trên địa bàn, cụ thể: 

- Đối với cây trồng: 

+ Đưa vào sản xuất thành công một số giống lúa có năng suất, chất lượng, 

chống chịu sâu bệnh tốt như: Giống Nếp N98, BT09, ADI168, BT7KBL, DQ11, 

VNR20, Bắc Thịnh vv..; hiện nay các giống lúa này đang gieo, cấy trên địa bàn thị 

xã chiếm tỷ lệ 80% ở vụ Xuân và chiếm 88% ở vụ Hè Thu, năng suất tăng 5-7%, 

giá trị tăng 8-10% so với các giống lúa cũ. Đồng thời, năm 2020 và năm 2021 thị 

xã đã tập trung chỉ đạo đưa vào ứng dụng các giống lúa mới gắn với việc xây dựng 

cánh đồng một loại giống, một thời vụ, một quy trình với tổng diện tích đạt trên 

300ha và thực hiện hỗ trợ theo chính sách Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ về bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; nhờ đó đã đem lại hiệu quả rõ nét, tạo 

được sự đồng thuận trong Nhân dân. 

+Thị xã Hồng Lĩnh triển khai đưa vào sản xuất giống ổi lê Đài Loan, bước 

đầu cho thấy đây là giống cây ăn quả ngắn ngày, dễ trồng, năng suất cao, chất 

lượng tốt được thị trường ưa chuộng, là đối tượng cây trồng phù hợp cho việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian tới. 

- Đối với vật nuôi: 

 + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Zebu hóa đàn bò bằng 

phương pháp thụ tinh nhân tạo, hằng năm các dẫn tinh viên phối dẫn đạt 450-500 

con bò được thụ thai; trong đó tập trung đưa vào phối tinh các giống bò cao sản 3B, 
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Brahman đã tạo ra thế hệ bê lai 3B, Brahman có tầm vóc lớn, năng suất thịt cao, 

chất lượng tốt, giá bán cao và được thương lái rất ưa chuộng. 

 + Triển khai du nhập, xây dựng mô hình và nuôi thử nghiệm thành công các 

đối tượng giống thủy sản mới như: Nuôi lươn không bùn, nuôi cá leo trong ao đất, 

cá rô đầu vuông. 

2. Việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng chống sạt lở hai bên bờ kênh 

Nhà Lê, thị xã Hồng Lĩnh? 

Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân sản xuất, sinh hoạt hai bên bờ kênh Nhà 

Lê thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các địa phương có tuyến kênh chạy qua tổ chức rà 

soát các điểm sạt lở, đồng thời có biện pháp cảnh báo để Nhân dân chủ động phòng 

tránh các thiệt hại do sạt lở bờ kênh. Ngày 21/6/2021, UBND thị xã đã ban hành 

Văn bản số 788/UBND-KT, trong đó đã đề xuất nội dung nạo vét, khơi thông dòng 

chảy tuyến kênh Nhà Lê, xây dựng kè chống sạt lở bờ kênh Nhà Lê (Sông Minh) 

đoạn qua khu dân cư thuộc 2 phường Trung Lương và Đức Thuận để đưa vào Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất 

nông nghiệp huyện Đức Thọ, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. Đồng thời, tiếp tục tìm 

kiếm huy động các nguồn kinh phí từ Trung ương, của tỉnh để đầu tư xây dựng hệ 

thống kè chống sạt lở hai bên bờ kênh Nhà Lê để đảm bảo an toàn cho Nhân dân 

sản xuất, sinh hoạt. 

3. Việc chỉ đạo nâng cấp, di dời tuyến đường điện 35KV đoạn qua hai 

phường Đức Thuận và Trung Lương? 

Tuyến đường dây 35 kV đoạn từ Đê Bấn đến chợ Hồng Sơn đi qua khu vực 

dân cư phường Trung Lương và phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh dài khoảng 

2,5km; tuyến đường dây này được xây dựng từ những năm 1960, hiện nay đã 

xuống cấp, một số cột bị hư hỏng, chiều cao cột thấp gây khó khăn trong việc cải 

tạo, xây dựng nhà cửa, công trình, xí nghiệp cũng như không đảm bảo an toàn hành 

lang lưới điện. 

Từ năm 2014 đến nay, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã nhiều lần đề xuất bằng 

văn bản (Văn bản số 239/UBND-KT ngày 10/4/2014; Văn bản số 159/UBND-KT 

ngày 26/02/2015; Văn bản số 1038/UBND-KT ngày 02/10/2017; Văn bản số 

81/UBND-KT ngày 20/01/2020) gửi UBND tỉnh, Sở Công thương Hà Tĩnh, Công 

ty Điện lực Hà Tĩnh quan tâm, xem xét, chỉ đạo; ngày 06/5/2021, Thị ủy Hồng 

Lĩnh có Văn bản số 160-CV/ThU đề xuất di dời đường điện gửi Ban thường vụ 

tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh.  

Các kiến nghị của thị xã Hồng Lĩnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 

ngành liên quan và Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra, xem xét, tham mưu phương 

án xử lý tại các Văn bản số 6303/UBND-KT ngày 09/10/2017; Văn bản số 

508/UBND-KT1 ngày 31/01/2020; Văn bản số 816/UBND-KT1 ngày 17/02/2020; 

Văn bản số 3078/UBND-KT2 ngày 20/5/2021;   

Ngày 27/8/2021, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có Văn bản số 

4695/EVNNPC-KH về việc đầu tư xây dựng và di chuyển công trình điện, trong đó 

yêu cầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh lập phương án và tính khả thi thực hiện di 

chuyển tuyến đường dây từ Đê Bấn đến chợ Hồng Sơn.  
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Hiện nay, UBND thị xã đang tích cực phối hợp với Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ cho việc xây dựng phương án di 

dời đường điện nói trên gửi Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét, quyết định. 

4. Công tác chỉ đạo thực hiện mở rộng và xây dựng hạ tầng thiết yếu 

Cụm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh? 

Trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hiện nay có 04 cụm công nghiệp trong đó: 02 

cụm (Cụm CN Cổng Khánh 1 và Cụm CN Cổng Khánh 2) đã được kêu gọi thu hút 

đầu tư xây dựng hạ tầng theo hình thức xã hội hóa. Hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp Nam Hồng cơ bản được đầu tư khá đồng bộ, khả năng trong năm 2021 tỷ lệ 

lấp đầy đạt 100%. Cụm CN Trung Lương được quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 

3339/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 26,4 ha 

trong đó: phần quy hoạch cũ 6,6ha đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thu 

hút 15 dự án vào đầu tư với tỷ lệ lấp đầy 100%; phần quy hoạch mở rộng thêm 

19,8 ha chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng. 

Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Trung Lương, 

UBND thị xã đã đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ VII 

nhiệm kỳ 2020-2025 và được cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 03-

CTr/TU ngày 02/10/2020 của Thị ủy Hồng Lĩnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, UBND thị 

xã Hồng Lĩnh đang ưu tiên kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp 

trên địa bàn trong đó có Cụm CN Trung Lương theo hình thức xã hội hóa; đồng 

thời sẽ tìm kiếm, huy động các nguồn lực từ trung ương, tỉnh để đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật các cụm công nghiệp để đáp ứng thu hút đầu tư. 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

1. Tình trạng nhiều dự án nhà đầu tư đã được cấp đất khá lâu nhưng 

chậm đầu tư theo cam kết trên địa bàn? 

- Đối với các dự án có sử dụng đất, do UBND thị xã quyết định chủ trương 

đầu tư, nhưng chậm đầu tư hoặc không đầu tư: Trong thời gian qua UBND thị xã 

đã rà soát và tiến hành chấm dứt hoạt động 04 dự án; đồng thời đã đôn đốc 05 dự 

án chậm tiến độ đến nay đã cơ bản hoàn thành. 

- Đối với dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư: UBND thị xã đã thường 

xuyên đôn đốc các chủ đầu tư triển khai theo đúng tiến độ cam kết; phối hợp với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành hậu kiểm làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và 

yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ theo đúng cam kết. 

Trong thời gian qua đã rà soát, đôn đốc 8 dự án. 

2. Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới? 

Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới được Ủy ban 

nhân dân thị xã triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch. 

- Đối với nguồn ngân sách thị xã, đã phân bổ 100%. 

- Đối với nguồn vốn nông thôn mới: đã phân bổ 100%. 

3. Báo cáo thực trạng việc xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư 

sau sáp nhập xã, thôn, xóm, trường học? 
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UBND thị xã đã xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc thị xã Hồng Lĩnh và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thị xã Hồng Lĩnh 

tại Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 và điều chỉnh tại Quyết định 

số 2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2021. 

Theo đó sẽ Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng 110 cơ sở nhà đất; bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 17 cơ sở nhà đất theo quy định 

tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017.  

Hiện nay UBND thị xã đang hướng dẫn UBND phường Bắc Hồng bán tài 

sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tài sản Trường Mầm non 

Cụm 2, Tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng và UBND phường Nam Hồng bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối đối với các hội quán cũ, dư thừa 

sau khi sát nhập. 

4. Thực trạng và giải pháp xử lý đối với tình trạng đấu giá các lô đất 

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

dân cư trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua các địa phương? 

Trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh chỉ tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất đối 

với các lô đất đã được quy hoạch chi tiết và đã được đầu tư hạ tầng; vì vậy không 

có tình trạng như trên. 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG 

1. Kết quả, tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? 

Tính đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất gắn với đo đạc bản đồ 

địa chính trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã cơ bản hoàn thành, toàn thị xã đã cấp 

được 17.098/17.630 giấy (đạt tỷ lệ 96,98 % so với tổng số thửa cấn cấp GCN, đạt 

100% theo kế hoạch); 

2. Công nhận đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 

18/12/1980? 

Theo kết quả tổng hợp của các phường, xã thì trên thị xã Hồng Lĩnh có 1.397 

thửa đất đăng ký công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 

18/12/1980; Ủy ban nhân dân các phường xã đã tổ chức họp xét cho 1.397 thửa đạt 

100% , trong đó đủ điều điều kiện công nhận lại là 1.306 hồ sơ; Ủy ban nhân dân các 

phường xã đã trình Tổ thẩm định thị xã là 1.297 hồ sơ, trong đó có 1.278 hồ sơ đủ 

điều kiện công nhận lại; Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định công nhận lại 

diện tích đất ở cho 1.278 hồ sơ, đạt 100%, còn lại 28 trường hợp (935/963) các 

phường, xã đang kiểm tra, xem xét và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

3. Việc đấu giá mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn? 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian qua thị xã đã nhiều lần đề xuất thực hiện 

việc đấu giá đối với khu vực quy hoạch mỏ cát xây dựng tại bãi bồi sông Lam tại 

phường Trường Lương. 

  Ngày 25/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 

2021 của 10 mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong đó có mỏ cát xây dựng 

bãi bồi sông Lam tại phường Trung Lương.  
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Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang xin ý kiến của UBND tỉnh Nghệ 

An về chủ trương cấp phép hoạt động khoáng sản mỏ cát xây dựng bãi bồi Sông 

Lam (Tại Văn bản số 3940/UBND-NL2 ngày 22/6/2021) theo quy định tại khoản 2, 

điều 8 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quản lý 

cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông) vì vị trí mỏ cát nằm ở vùng giáp 

ranh với tỉnh Nghệ An. Hiện nay, thì UBND tỉnh Nghệ An chưa có văn bản phản 

hồi về nội dung này. 

IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Việc nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận; quốc 

lộ 1A cũ đoạn từ Trạm cân đến Đê Bấn, thị xã Hồng Lĩnh; cống Bãi Tràn và 

cống Đức Hồng thuộc hệ thống kênh dẫn Lam Hồng? 

- Việc nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận 

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận đã được UBND tỉnh 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1849/QĐ-

UBND ngày 18/6/2019, với tổng mức đầu tư 23,3 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh 

hỗ trợ 21,6 tỷ đồng, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh 1,7 tỷ đồng); Dự án đã thực hiện 

bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và được Sở Xây dựng thẩm định, 

báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tại Văn bản 

số 689/SXD-PTĐT&HT ngày 22/10/2019. Tuy nhiên UBND tỉnh đã có Văn bản 

số 2223/UBND-GT1 ngày 29/10/2019 chưa xem xét, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán công trình với lý do UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính kiểm tra, rà soát lại nguồn vốn nợ xây dựng cơ bản của tỉnh. Do vậy 

từ tháng 10 năm 2019 đến cuối năm 2020 dự án vẫn chưa thể triển khai thi công 

được.  

Trước thực trạng và nhu cầu bức thiết phải đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến 

đường Nguyễn Du. Căn cứ Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 

số 247/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, 

chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021, Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, thực hiện dự án 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh; đồng thời do thời gian thực hiện dự án theo Quyết 

định số 1849/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh đã hết (2019-2020); vì 

vậy, Ủy ban nhân dân thị xã đã kế thừa lại toàn bộ các hồ sơ, tài liệu có liên quan 

của dự án đã được thẩm định, phê duyệt tại Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 

18/6/2019 của UBND tỉnh để thực hiện đầu tư theo phân cấp (theo khoản 4 Điều 

21 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh) và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 689/SXD-

PTĐT&HT ngày 22/10/2019 để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định 

số 2480/QĐ-UBND ngày 27/12/2020 (HĐND thị xã Hồng Lĩnh có Nghị quyết ủy 

quyền phê duyệt chủ trương đầu tư cho UBND thị xã); phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án tại Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 333/QĐUBND ngày 

02/3/2021; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình 
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tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 04/3/2021; đã hoàn thành tổ chức đấu thầu 

xây lắp và ký kết hợp đồng xây dựng công trình ngày 02/4/2021. Hiện nay đang tổ 

chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (đã kiểm kê, tính toán, chưa phê 

duyệt phương án bồi thường). Tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục và nguồn vốn 

đầu tư nên dự án chưa triển khai thi công được. Hiện nay UBND thị xã Hồng Lĩnh 

đang kiến nghị đề xuất UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan xem xét, tháo gỡ 

vướng mắc để triển khai xây dựng công trình nhằm đáp ứng các mục tiêu đầu tư, 

đồng thời để khởi công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Hồng 

Lĩnh. 

- Việc nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 cũ đoạn từ Trạm Cân đến Đê Bấn 

Tuyến Quốc lộ 1 cũ đoạn từ Trạm Cân  đến đê Bấn  hiện nay do Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải quản lý (đơn vị trực tiếp quản lý là 

Cục Quản lý đường bộ II). Nay tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp; việc đầu tư 

nâng cấp là cần thiết, ngoài ý nghĩa về mặt đảm bảo giao thông thì còn góp phần 

quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu 

chí đô thị loại 3. Vì vậy, UBND tỉnh cũng như UBND thị xã Hồng Lĩnh đã nhiều 

lần có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố 

trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhưng chưa được thực hiện. Ngày 

22/12/2020 UBND tỉnh đã có Văn bản số 8658/UBND-GT1 đề nghị Bộ Giao 

thông vận tải cho đầu tư, nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải 

đã có Văn bản số 701/BGTVT-KCHT ngày 25/01/2021 trả lời về đề nghị của 

UBND tỉnh, trong đó Bộ Giao thông vận tải khẳng định việc đầu tư nâng cấp, mở 

rộng đoạn tuyến Km478+00-Km481+00 là rất khó cân đối; đồng thời, đây là tuyến 

đường Quốc lộ 1 cũ, hiện nay chủ yếu phục vụ cho nội tỉnh và kết nối 3 địa 

phương Can Lộc, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh; do vậy, cần quan tâm đầu tư bằng 

nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh. Hiện nay UBND thị xã 

Hồng Lĩnh đang tiếp tục trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

xin chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang tuyến đường QL1 cũ 

qua thị xã Hồng Lĩnh, đoạn Km478+00-Km484+00, với tổng mức đầu tư dự kiến 

150 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Việc sửa chữa, nâng cấp cống Bà Hạnh, phường Trung Lương 

Công trình Sửa chữa, nâng cấp cống Bà Hạnh, phường Trung Lương đã được 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 

2253/QĐ-UBND ngày 04/6/2021, với tổng mức đầu tư 3,178 tỷ đồng và phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 

17/6/2021. UBND thị xã Hồng Lĩnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu xây lắp tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 16/7/2021, giá trị gói thầu 

xây lắp 2,622 tỷ đồng. Công trình đã được tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 

25/7/2021, đến nay khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 25% giá trị hợp đồng 

và dự kiến hoàn thành vào ngày 25/11/2021.   

- Việc Sửa chữa, nâng cấp cống Cầu Bãi Tràn, phường Trung Lương 

Công trình Sửa chữa, nâng cấp Cầu Bãi Tràn, phường Trung Lương đã được 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 
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2380/QĐ-UBND ngày 21/6/2021, tổng mức đầu tư 6,625 tỷ đồng và phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 28/7/2021. 

UBND thị xã Hồng Lĩnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp 

tại Quyết định 2354/QĐ-UBND ngày 30/8/2021, giá trị gói thầu xây lắp 5,561 tỷ 

đồng. Công trình đã được tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 06/9/2021, đến 

nay khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 10% giá trị hợp đồng và dự kiến hoàn 

thành vào ngày 06/01/2021. 

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1. Kết quả thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo 

viên trên địa bàn? 

- Về số liệu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2021 của thị xã Hồng 

Lĩnh bao gồm:  

+ Bậc học Mầm non: giao 159; hiện có 156; thiếu 03; 

+ Cấp Tiểu học: giao 178; hiện có 164; thiếu 14; 

+ Cấp THCS: giao 166; hiện có 173; dôi dư 07. 

- Về các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên 

+ Tuyển dụng mới giáo viên, thu hút giáo viên có chuyên môn tốt từ các 

huyện khác.   

+ Thuyên chuyển, điều động giáo viên từ trường thừa đến trường thiếu. 

+ Tăng cường giáo viên bộ môn dôi dư ở trường thừa đến trường thiếu. 

+ Đối với cấp Tiểu học bố trí giáo viên văn hóa chủ yếu dạy các môn Tiếng 

việt, Toán, Tự nhiên-Xã hội và làm công tác chủ nhiệm lớp; giáo viên các môn đặc 

thù bố trí dạy theo chuyên môn, nếu còn tiết thì dạy Đạo đức, Thể dục, Đọc sách. 

Đối với môn Thủ công/Kỹ thuật bố trí giáo viên Mỹ thuật giảng dạy. Một số 

trường có thể tăng sỹ số học sinh/lớp lên đến 38 học sinh/lớp (theo quy định 35 

HS/lớp). 

* Kết quả: Trong thời gian qua, thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện đồng bộ, linh 

hoạt các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Ngoài ra, các nhà 

trường linh hoạt trong phân công nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. 

Năm học 2020 - 2021 thuyên chuyển 44 cán bộ quản lý, giáo viên; năm học 2021 - 

2022 thuyên chuyển 41 cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS. Từ tháng 7/2019 đến nay thị xã tiếp nhận 15 giáo viên từ các huyện 

khác về. Hiện nay tỉ lệ giáo viên các trường học trên địa bàn cơ bản đồng đều. Đối 

với bậc học mầm non thiếu 02 GV (mỗi trường thiếu 1 người); cấp tiểu học thiếu 

05 giáo viên môn văn hóa(mỗi trường thiếu 01 GV văn hóa); đối với cấp THCS có 

tỉ lệ dôi dư đồng đều đối với các trường. Khắc phục được việc thiếu giáo viên cục 

bộ ở các môn học đặc thù: Tiếng Anh, Âm Nhạc, Giáo dục công dân,…; việc thiếu 

giáo viên văn hóa ở cấp tiểu học; giảm áp lực công việc đối với các giáo viên dạy 

các môn còn thiếu giáo viên.  

Ngày 01/9/2021, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

01/9/2021 về Tuyển dụng giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm học 2021 - 

2022, Thông báo số 319/TB-UBND ngày 01/9/2021 về tuyển dụng giáo viên mầm 
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non và giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 (hạn thu hồ sơ là ngày 06/10/2021), 

chỉ tiêu tuyển 3 giáo viên mầm non, 17 giáo viên tiểu học. Nếu tuyển đủ số lượng 

theo kế hoạch, thì đội ngũ giáo viên trên địa bàn đảm bảo theo quy định ở mầm 

non và tiểu học. Khắc phục được cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên với số liệu 

đội ngũ hiện có nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện 

học sinh và phát triển nền giáo dục thị xã Hồng Lĩnh.  

2. Việc thu hút các bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy vào làm việc tại 

các bệnh viện công lập? 

 - Đối với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, gồm người có trình độ 

thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên 

ngành y học, dược học; bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II 

chuyên ngành y học, dược học thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại 

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn 

cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, việc thu hút. 

 - Đối với việc thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học chính quy vào làm việc tại 

Trung tâm Y tế thị xã, thời gian qua đã được quan tâm thực hiện. Năm 2021, 

UBND thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 13 chỉ tiêu, trong đó 

10 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa, 02 chỉ tiêu bác sĩ Y học cổ truyền, 01 chỉ tiêu bác sĩ 

Răng hàm mặt. Sau khi thực hiện quy trình tuyển dụng có 05 người trúng tuyển vị 

trí việc làm bác sĩ đa khoa (trên tổng 05 hồ sơ nộp dự tuyển); 02 người trúng tuyển 

vị trí bác sĩ y học cổ truyền (trên tổng 04 hồ sơ nộp dự tuyển); không có hồ sơ dự 

tuyển vị trí bác sĩ Răng hàm mặt.  

Bên cạnh công tác tuyển dụng để bổ sung đội ngũ bác sĩ về công tác tại đơn 

vị, Trung tâm Y tế thị xã đã quan tâm đến công tác đào tạo chuyên sâu ở tất cả các 

chuyên ngành. Từ năm 2019 đến nay đã cử 06 bác sỹ và 02 dược sỹ tham gia đào 

tạo các chuyên khoa sau đại học, hàng chục lượt bác sỹ được đào tạo theo hướng 

cầm tay chỉ việc, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ở các bệnh viện tuyến tỉnh và 

tuyến Trung ương. Để tạo điều kiện cho viên chức được đi đào tạo, trong quá trình 

đào tạo và sau đào tạo, đơn vị đã thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực theo Nghị quyết 144/2015/ND-HĐND ngày 17/5/2015 của HĐND tỉnh về 

một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

trên địa bàn Hà Tĩnh, giai đoạn 2016-2020.  

Thời gian tới, trên cơ sở rà soát các vị trí việc làm còn thiếu, nhất là các vị trí 

yêu cầu kĩ thuật chuyên sâu, UBND thị xã tiếp tục đề xuất UBND tỉnh phê duyệt 

chỉ tiêu tuyển dụng bác sĩ để bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm Y tế thị xã. 

3. Việc xem xét tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia nhiệm vụ 

trực tiếp tại các thôn, xóm, tổ dân phố nhằm đảm bảo các hoạt động, đồng 

thời quy định cụ thể chính sách đối với đối tượng bảo vệ dân phố? 

Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: 

“nhóm những người trực tiếp tham gia các công việc khác ở thôn, tổ dân phố (ngoài 

3 chức danh Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng hoặc Thôn trưởng, Trưởng ban công tác mặt 

trận) thì không được hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực 

tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các 

đoàn thể và từ nguồn quỹ khác (nếu có)”.  
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Tại Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối 

với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi 

dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố thì quy định 

mức bồi dưỡng đối với nhóm những người trực tiếp tham gia các công việc khác ở 

thôn, tổ dân phố như sau: 

- Đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố: 

+ Chi trả phụ cấp đối với các chức danh được quy định tại các văn bản pháp 

luật chuyên ngành, cụ thể như sau: Chức danh Thôn đội trưởng: Bằng 0,5 mức 

lương cơ sở/người/tháng và hưởng chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ 

theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ. Chức danh Nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình 

(chỉ áp dụng đối với các thôn, bản): Bằng 0,5 mức lương cơ sở/tháng tại các xã vùng 

khó khăn và 0,3 mức lương cơ sở/tháng tại các xã còn lại. 

+ Hỗ trợ bồi dưỡng đặc thù theo chính sách của tỉnh đối với chức danh Công 

an viên thôn, Bảo vệ dân phố: Bằng 0,5 lần mức lương cơ sở. 

+ Những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố khi có nhu 

cầu công việc (ngoài các chức danh được quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a, b, 

khoản 2 Điều này) được hỗ trợ mức bồi dưỡng hàng năm cho thôn, tổ dân phố để 

trả mức bồi dưỡng theo nhiệm vụ khi cần như sau: Thôn, tổ dân phố loại 1 được hỗ 

trợ 25 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm; thôn, tổ dân phố loại 2 được hỗ trợ 22 triệu 

đồng/thôn, tổ dân phố/năm; thôn, tổ dân phố loại 3 được hỗ trợ 20 triệu đồng/thôn, 

tổ dân phố/năm. 

+ Mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc và các hoạt 

động khác của thôn, tổ dân phố (ngoài các chức danh được quy định tại điểm a 

khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều này) đảm bảo theo mức: Từ 50.000 đồng đến 

100.000 đồng/01 người/01 ngày huy động trực tiếp tham gia (tùy theo tính chất 

công việc và tình hình thực tiễn địa phương) và tổng chi hỗ trợ bồi dưỡng không 

được vượt quá mức khoán bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở 

thôn, tổ dân phố được quy định nêu trên. 

Như vậy, Nghị định của Chính phủ quy định việc chi trả bồi dưỡng cho 

người trực tiếp tham gia công việc và các hoạt động khác của thôn, tổ dân phố chỉ 

được lấy từ đoàn phí, hội phí của đoàn thể. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 

258/2020/NQ-HĐND tỉnh đã quyết định hỗ trợ mức bồi dưỡng hàng năm để trả 

mức bồi dưỡng theo nhiệm vụ khi cần điều động. Sau khi thực hiện quy định của 

Nghị quyết 258/2020/NQ-HĐND, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các phường, 

xã, UBND thị xã đã có văn bản kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu HĐND, UBND 

tỉnh tăng mức phụ cấp cho đối tượng thực hiện các nhóm nhiệm vụ khác ở thôn, tổ 

dân phố; UBND thị xã không có chính sách hỗ trợ thêm do không có văn bản pháp 

luật cho phép thị xã có cơ chế hỗ trợ ngoài chính sách của tỉnh. 

- Việc quy định chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo vệ dân phố: 

+ Đối với chức danh Trưởng ban bảo vệ dân phố, Phó Trưởng ban bảo vệ 

dân phố, Nghị quyết 258/2020/NQ-HĐND tỉnh đã quy định là người hoạt động 
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không chuyên trách cấp xã, được hưởng phụ cấp hàng tháng (mức hưởng phụ cấp 

do HĐND cấp xã quyết định, nằm trong mức khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần 

mức lương cơ sở); 

+ Đối với chức danh Công an viên ở thôn, Bảo vệ dân phố ở tổ dân phố, 

Nghị quyết 258/2020/NQ-HĐND tỉnh đã quy định  hỗ trợ bồi dưỡng đặc thù theo 

chính sách của tỉnh: Bằng 0,5 lần mức lương cơ sở. 
 

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN 

1. Tình hình thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội? 

Trong thời gian vừa qua việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn Thị xã  

thường xuyên được Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp quan 

tâm tuyên truyền, hướng dẫn; được các thôn, tổ dân phố đưa vào nội dung các quy 

định của hương ước và tổ chức thực hiện nghiêm túc; cụ thể như sau: 

- Về việc cưới: Trong 9 tháng đầu năm 2021 toàn thị xã có trên 40 đám cưới 

đều thực hiện đảm bảo gọn nhẹ, chủ yếu tổ chức trong 01 ngày, khách mời được 

hạn chế; không có đám cưới nào vi phạm Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 20 

của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36 của UBND thị xã; nhất là trong đợt có các ca 

bệnh Covid trên địa bàn đã có 5 đám cưới tại các phường, xã được dựng rạp nhưng 

sau khi được chính quyền địa phương vận động, các gia đình tự tổ chức tháo dỡ, 

thông báo hoãn khách mời, chỉ tổ chức nội bộ gia đình. Trong các đợt thực hiện 

giãn cách để phòng chống dịch COVID - 19 nhiều gia đình chấp nhận hoãn cưới 

hoặc chỉ tổ chức đăng ký kết hôn và làm lễ nội bộ giao dâu. 

- Về việc tang: trong 6 tháng có trên 34 đám tang trong toàn thị xã, tất cả các 

đám tang đều được tổ chức tinh gọn, nghĩa tình đảm bảo đúng quy định của Chỉ thị 

27, Kế hoạch, hương ước; cụ thể: Không để quá thời gian quy định, không rải vàng 

mã dọc đường đưa tang, không tổ chức phúng viếng linh đình, không có các hủ tục 

lạc hậu, hạn chế tối đa vòng hoa, bức trướng (đám tang có nhiều nhất là 5 vòng 

hoa). Trong các đợt giãn cách phòng, chống dịch COVID - 19 các đám tang đều 

thực hiện nghiêm quy định (tổ chức tang lễ không quá 30 người). 

- Về lễ hội: hiện tại trên địa bàn có 6 lễ hội truyền thống; trong đó có 02 lễ 

hội được tổ chức cấp thị (lễ hội Giổ Quốc tổ Hùng Vương, lễ hội đền Cả) và 04 lễ 

hội được tổ cấp phường (lễ hội Đua thuyền truyền thống, Lễ tế Lục vị Tổ sư truyền 

nghề - phường Trung Lương; lễ hội Báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ - phường 

Đậu Liêu; Lễ hội Khai hạ và tế Thánh sư thợ rèn – phường Đức Thuận), ngoài ra 

còn có các lễ hội tôn giáo như: Lễ Phật Đản, lễ NOEL.. Trong những năm qua các 

lễ hội đều được tổ chức đúng quy định; lễ hội truyền thống được khôi phục và tổ 

chức đúng theo nghi lễ dân gian, không có việc lợi dụng để trục lợi hoặc hành nghề 

mê tín dị đoan; các lễ hội tôn giáo đều được đăng ký trước khi tổ chức và đảm bảo 

các quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2021 do dịch bệnh COVID - 19 diễn biến 

phức tạp nên nhiều lễ hội không tổ chức được, chỉ một số lễ hội thực hiện nhưng 

đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định đảm bảo 

tuyệt đối an toàn. 
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VII. LĨNH VỰC Y TẾ, BẢO HIỂM Y TẾ 

 1. Việc quản lý chất lượng thuốc, giá thuốc chữa bệnh; tình trạng bán 

thuốc không qua kê đơn trên địa bàn? 

 -  Về việc quản lý chất lượng, giá thuốc: 

 Thuốc tại các bệnh viện được đấu thầu theo gói với các đơn vị cung ứng thuốc 

do sở Y tế kiểm định, thuốc tại các nhà thuốc , quầy thuốc do công ty dược Hà Tĩnh, và 

một số công ty khác cung ứng trực tiếp cho các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tự 

chịu trách nhiệm về vi phạm nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, chất lượng thuốc, Sở Y tế 

thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát theo lịch hoặc đột xuất, Uỷ ban nhân dân thị 

xã đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra theo lịch và kiểm tra đột xuất, nhận được công 

văn đình chỉ lưu hành thuốc không đảm bảo chất lượng là chỉ đạo các nhà thuốc, quầy 

thuốc kiểm tra tại cơ sở của mình để xử lý ngay. 

 Giá thuốc chữa bệnh đã được phòng Y tế thị xã hướng dẫn thực hiện cụ thể: ghi 

giá trên các loại thuốc, niêm yết công khai rõ ràng từng loại thuốc, quán triệt cho từng 

cơ sở nếu không có giá trên từng loại thuốc thì phải xử lý vi phạm theo quy định. Qua 

kiểm tra các cơ sở đã niêm yết đầy đủ đúng giá theo quy định. Tuy nhiên nếu người dân 

khi mua thuốc không để ý giá trên bao bì thì vẫn bị lấy sai giá. 

 - Tình trạng bán thuốc không qua kê đơn:  

 Quy định hiện nay việc bán thuốc theo đơn (nghĩa là thuốc này quy định phải có 

đơn của Bác sỹ mới được bán) nhưng đại đa số hiện nay các nhà thuốc và quầy thuốc 

cũng không giám bán các loại thuốc này (Thuốc phải kê đơn là rất hiếm trong các đơn 

của Bác sỹ- theo khảo sát gần đây của cơ quan quản lý). Vì Thuốc kê đơn là các loại 

thuốc Kháng sinh, thuốc điều trị các bệnh về Tim mạch…; thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần… 

Thời gian gần đây (từ năm 2019 đến nay) việc bán thuốc theo đơn đã được kiểm 

soát tốt hơn. Thông qua quy định của Bộ Y tế về việc bắt buộc các nhà thuốc, quầy 

thuốc phải sử dụng phần mềm quản lý bán thuốc theo đơn phải có đơn của Bác sỹ. Tuy 

nhiên trên địa bàn thị xã còn một số ít cơ sở vi phạm. UBND đã thanh lập đoàn kiểm tra 

và tiên hành xử lý một số cơ sở vi phạm, đồng thời đã có tuyên truyền nhắc nhở các cơ 

sở cùng với người dân hiểu về các quy định của pháp luật kinh doanh thuốc. 

2. Nguyên nhân, thực trạng nợ đọng bảo hiểm y tế hiện nay tại địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh?   

- Tình hình nợ đóng BHYT: 

 Tính đến ngày 30/9/2021 toàn thị xã có tổng số nợ BHYT là 361 triệu đồng 

từ các đơn vị doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. 

- Nguyên nhân nợ đóng BHYT  

+ Số tiền nợ đóng BHYT chủ yếu là khối Doanh nghiệp tham gia BHXH, 

BHYT cho người lao động, do đặc thù năm 2020 và 2021 chịu sự ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19 và thiên tai nên Hồng Lĩnh gặp nhiều khó khăn, tình hình sản 

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục gặp nhiều khó  

khăn. Số thu BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh khối doanh nghiệp chiếm 

tỷ trọng lớn 65%, chủ yếu là nhỏ và vừa, trong đó có khoảng 30% doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, mà hiện nay sản xuất kinh doanh rất 
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khó khăn, không thu được công nợ, không ký được hợp đồng…làm ảnh hưởng đến 

việc đóng nộp BHYT cho người lao động. Mặt khác, khối đơn vị doanh nghiệp do 

khó khăn về nguồn vốn nên việc đóng nộp hàng tháng là khó thực hiện, do đó hàng 

tháng các doanh nghiệp chỉ trích nộp được một ít và số nợ còn lại thì tập trung nộp 

vào tháng cuối quý, cuối năm.  

+ Việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của nhiều đơn vị sử 

dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện đó là tình trạng nợ BHYT vẫn tiếp diễn, làm 

ảnh hưởng đến quyền lợi về BHYT của người lao động. 

+ Nhà nước đang nợ doanh nghiệp kinh phí đầu tư xây dựng một số dự án, công 

trình dẫn đến doanh nghiệp không có nguồn trả nợ BHYT; chế tài xử phạt thấp chưa 

đủ sức răn đe, BHXH cấp huyện chưa được trao quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm nên ảnh hưỡng đến công tác thu hồi nợ đọng BHYT. 

- Về giải pháp trong thời gian tới: 

+ UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công 

tác tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền đóng 

BHXH, BHYT, BHTN; cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, 

chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 

người lao động; công khai thông tin các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, 

BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ 

tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu 

BHXH, BHYT, BHTN, tích cực đổi mới phong cách phục vụ chuyển từ hành 

chính sang phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức, cá nhân tiếp cận với 

BHXH, BHYT đồng thời giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục BHXH, 

BHYT, BHTN. 

 Trên đây là kết quả quả giải quyết các kiến nghị cử tri và nội dung trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; Ủy ban nhân dân 

thị xã tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND thị xã và UBND tỉnh biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HĐND thị xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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