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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri  

gửi đến kỳ họp thứ 11 - HĐND thị xã khóa VI 
 

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 - 

HĐND thị xã khóa VI; Lãnh đạo UBND thị xã đã cùng các phòng, ban, đơn vị 

liên quan rà soát, nghiên cứu cụ thể từng nội dung theo quan điểm là: (1) những 

nội dung nào cần hướng dẫn, giải thích, trả lời để Nhân dân được rõ thì thực 

hiện ngay; (2) những nội dung nào phải kiến nghị lên cấp trên (UBND tỉnh hoặc 

các đơn vị cấp tỉnh) để giải quyết theo thẩm quyền thì giao các phòng tham mưu 

để UBND thị xã ban hành văn bản đề nghị kịp thời; (3) những nội dung thuộc 

thẩm quyền trách nhiệm của các phường, xã thì yêu cầu thực hiện, báo cáo để 

tổng hợp; (4) những nội dung thuộc thẩm quyền thị xã thì giao các phòng 

chuyên môn kiểm tra cụ thể, tham mưu đề xuất để UBND thị xã giao thực hiện. 

Theo đó UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 1090/UBND-VP ngày 

20/8/2020 về việc giao thực hiện, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa VI; đến nay xin báo cáo kết quả giải quyết 

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

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ 

Câu 1:  Đề nghị UBND thị xã tiếp tục quan tâm đề xuất Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đường trục chính trung tâm thị xã Hồng 

Lĩnh đi qua phường Trung Lương, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, đô thị 

hóa trên địa bàn phường (Cử tri phường Trung Lương). 

Trả lời: Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Đường trục chính trung 

tâm thị xã Hồng Lĩnh, được UBND thị xã Hồng Lĩnh hợp đồng với Trung tâm 

phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh tổ chức thực hiện công tác bồi 

thường GPMB. Đến nay đã cơ bản hoàn thành tổ chức kiểm kê đất, tài sản trên 

đất và lập phương án bồi thường. Tuy nhiên, do chưa được cấp có thẩm quyền 

bố trí nguồn vốn nên phương án bồi thường chưa được phê duyệt. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị xã đã nhiều lần ban hành văn bản đề 

xuất UBND tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh bố trí kinh phí, cụ thể tại các văn bản sau: 

- Tờ trình số 130/TTr - UBND ngày 04/8/2020 của UBND thị xã về việc 

đề nghị bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án 

Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); 

- Tờ trình số 172/TTr - UBND ngày 17/9/2020 của UBND thị xã về việc 

đề nghị bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án 

Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); 



2 

 

  

 - Tờ trình số 203/TTr - UBND ngày 02/11/2020 của UBND thị xã về việc 

đề nghị hỗ trợ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự 

án Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); 

 Hiện nay đang chờ cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để phê duyệt 

phương án bồi thường. 

Câu 2: Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch giải phóng mặt bằng mở rộng 

cụm TTCN làng nghề Trung Lương đồng thời có chủ trương đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng để thu hút phát triển thêm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc 

làm tăng thu nhập cho bà con Nhân dân (Cử tri phường Trung Lương). 

Trả lời: Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã nói chung và Cụm công nghiệp Trung Lương nói riêng luôn được 

UBND thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trên địa bàn thị xã hiện nay 

có 04 cụm công nghiệp trong đó: 02 cụm (Cụm CN Cổng Khánh 1 và Cụm CN 
Cổng Khánh 2) đã được đầu tư xây dựng 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 điều chỉnh 

quy hoạch mở rộng tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh với diện tích 26,4ha trong đó: Phần quy hoạch cũ 6,6ha đã 

được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có 15 dự án vào sản xuất với tỷ lệ lấp đầy 

100%; phần quy hoạch mở rộng thêm 19,8ha chưa được giải phóng mặt bằng, 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

Việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp 

(trong đó có cụm CN Trung Lương) được xác định là khâu đột phá thứ nhất tại 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; 

đặc biệt 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, xác định thực hiện trong giai đoạn 2021-2024. Do 

vậy trong thời gian qua, UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tích cực xúc tiến, kêu gọi 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư về trên địa bàn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm 

công nghiệp, trong đó có Cụm CN Trung Lương. 

Câu 3: Đề nghị UBND thị xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kênh tiêu 

thoát lũ Khe Dọc thuộc TDP Quỳnh Lâm, phường Trung Lương xuống TDP Thuận 

Minh, phường Đức Thuận (sau Hoành Sơn và kho xăng dầu) để hạn chế nước lũ dồn 

về kênh, cống khu vực Mặt Ba xuống Cầu Mây. Đồng thời cho xây dựng tuyến 

mương tiêu tiếp giáp từ Cầu Mây xuống vùng ruộng Sang Tịch, Mặt Sáu để lưu 

thông nước theo hai chiều chống ngập úng đồng ruộng Mặt Sáu, Sàng Tịch tạo thuận 

lợi cho việc sản xuất của bà con Nhân dân hai TDP Phúc Sơn, Bấn Xá (Cử tri 
phường Trung Lương). 

Trả lời:   

Đối với Kênh tiêu thoát lũ hạ lưu hồ Khe Dọc thuộc TDP Quỳnh Lâm 

phường Trung Lương xuống TDP Thuận Minh phường Đức Thuận (sau Hoành 

Sơn và kho xăng dầu): Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại 

Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 với Tổng mức đầu tư là 8,0 tỷ 
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đồng, hoàn thành trong năm 2020. Đã khởi công xây dựng vào cuối tháng 

8/2020, triển khai đến nay đã hoàn thành đạt khoảng 40% khối lượng hợp đồng. 

Thời gian qua do thời tiết mưa lũ bất lợi nên tiến độ triển khai thi công bị chậm; 

tuy nhiên, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA và nhà thầu thi công tập trung 

nhân lực, vật tư, thiết bị để khi điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ đẩy nhanh tiến độ 

thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước 31/12/2020. 

Đối với đề nghị xây dựng tuyến mương tiêu tiếp giáp từ Cầu Mây xuống 

vùng ruộng Sang Tịch, Mặt Sáu để lưu thông nước theo hai chiều chống ngập 

úng đồng ruộng Mặt Sáu, Sàng Tịch tạo thuận lợi cho việc sản xuất của bà con 

nhân dân hai TDP Phúc Sơn, Bấn Xá: UBND thị xã ghi nhận ý kiến của cử tri, 

tuy nhiên do nguồn lực của thị xã còn hạn chế nên hiện nay chưa thể cân đối để 

đầu tư. Trước mắt, giao UBND phường Trung Lương chủ động phương án 

chống ngập úng để đảm bảo sản xuất cho Nhân dân.  

Câu 4: Đề nghị UBND thị xã cho chủ trương chỉnh trang các tuyến đường 

đã có quy hoạch trong khu dân cư được thực hiện theo từng giai đoạn để phù hợp 

với khả năng, điều kiện thực tế của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, 

bởi sẽ có một số tuyến đường chưa đủ điều kiện để thực hiện theo đúng quy hoạch, 

nhưng nhu cầu chỉnh trang thì lại rất cần thiết (Cử tri phường Trung Lương). 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri trong thời gian tới UBND thị xã sẽ chỉ 

đạo các phòng, ban và UBND các phường, xã tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh 

giá hiện trạng, tính chất, chức năng của từng tuyến đường theo quy hoạch để lập 

kế hoạch, phương án cải tạo, chỉnh trang đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế cũng như định hướng phát triển chung thị xã (tiến tới 

xây dựng đô thị Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020). 

Câu 5: Đường Nguyễn Du tại phường Đức Thuận, Nhân dân đã đồng tình 

hiến đất theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã. Kính 

đề nghị UBND thị xã quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện (Cử tri phường 
Đức Thuận) 

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận 

đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 726/QĐ-

UBND ngày 11/3/2019; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 

1849/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 với tổng mức đầu tư 23.300 triệu đồng (trong 

đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 21.600 triệu đồng, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh là 1.600 

triệu đồng). UBND thị xã Hồng Lĩnh đã có các văn bản: Tờ trình số 211/TTr-

UBND ngày 23/8/2019, Công văn số 1485/UBND-QLDA ngày 04/11/2019 đề 

nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình nhưng đến nay chưa được phê duyệt. Dự án sẽ tiếp tục được triển khai khi 

UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn hỗ trợ và phê duyệt Bản vẽ thi công, dự toán 

xây dựng công trình. 

 Câu 6: Hiện nay trên địa bàn phường Bắc Hồng có hai tuyến đường xây 

dựng đã lâu, cũng đã xuống cấp nhiều đó là đường Ngô Đức Kế và đường Lê 

Hữu Trác. Đề nghị UBND thị xã bố trí kinh phí để nâng cấp hai tuyến đường 

trên (Cử tri phường Bắc Hồng). 
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Trả lời: 

 - Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Đức 

Kế, phường Bắc Hồng (đoạn từ QL1A đến đường Cao Thắng) đã được UBND 

thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1757/QĐ-

UBND ngày 11/9/2020; được Sở Xây dựng Hà Tĩnh thẩm định tại Văn bản số 

643/SXD-QHHT ngày 09/11/2020 và hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng thị xã đang trình UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật để thực hiện các bước tiếp theo. 

- Tuyến đường Lê Hữu Trác đoạn từ đường Trần Phú đến đường ven Khe 

Bình Lạng là tuyến đường đã được Quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 15m, hiện 

nay đã có dấu hiệu xuống cấp. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường đảm 

bảo theo Quy hoạch là cần thiết và phải được thực hiện theo cơ chế thực hiện hỗ 

trợ chỉnh trang đô thị được quy định tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 

26/12/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã. Vì vậy, UBND thị xã Hồng Lĩnh đề 

nghị UBND phường Bắc Hồng chủ trì, phối hợp cùng cấp Ủy và Ban cán sự 

TDP có liên quan tổ chức vận động Nhân dân hiến đất, GPMB tài sản trên đất, 

báo cáo kết quả vận động về UBND thị xã Hồng Lĩnh để lập kế hoạch huy động 

nguồn lực triển khai Dự án. 

 Câu 7: Đường Minh Khai tại tổ dân phố 10, Nhân dân đã đồng tình chủ 

trương giải phóng mặt bằng nhưng tiến độ thi công quá chậm. Đề nghị UBND 

thị xã đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo điều kiện đi lại và ổn định 

sinh hoạt cho Nhân dân (Cử tri phường Bắc Hồng). 

Trả lời: Tiến độ thi công đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ dân phố 10, 

phường Bắc Hồng thời gian qua bị chậm do nhiều nguyên nhân khách quan, 

trong đó có việc GPMB và ảnh hưởng của thời tiết. Quá trình triển khai thực 

hiện, cơ bản các hộ dân đã đồng tình hiến đất, thực hiện GPMB để thi công công 

trình; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số hộ chưa đồng tình, nên mặc dù ở 

giai đoạn thời tiết thuận lợi nhưng không thể đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện 

nay dự án không còn vướng mắc về GPMB, nguồn vốn đã bố trí đủ nhưng do 

điều kiện thời tiết bất lợi nên khó khăn trong việc triển khai thi công. Ngay khi 

thời tiết thuận lợi, UBND thị xã sẽ chỉ đạo Ban QLDA và nhà thầu thi công tập 

trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 

năm 2020.  

 Câu 8: Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch xây dựng tuyến mương gom 

nước thải từ các khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Đổng Chi để dẫn vào hệ 

thống thoát nước chung của thị xã, tránh để nước thải tràn xuống mặt đường 

Nguyễn Đổng Chi gây ô nhiễm môi trường (Cử tri phường Đậu Liêu). 

 Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thị xã đã 

chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Đậu Liêu tổ 

chức kiểm tra hiện trạng hệ thống thoát nước của khu vực. Qua kiểm tra thực tế và 

đối chiếu với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ dân phố 6, tổ 

dân phố 7, phường Đậu Liêu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3162/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 thì hệ thống mương thoát nước của khu dân cư 
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quy hoạch tổ dân phố 6, tổ dân phố 7 đã tính toán phương án đấu nối với hệ thống 

mương thoát nước hiện trạng trong khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Đổng 

Chi để thu gom và dẫn về hệ thống thoát nước chung của thị xã. Hiện nay, dự án 

xây dựng khu dân cư tổ dân phố 6, tổ dân phố 7 phường Đậu Liêu đang được triển 

khai thi công và sẽ được nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

một cách đồng bộ và đảm bảo xử lý thoát nước phù hợp với điều kiện thực tế của 

khu vực; còn về thoát nước thải phía Đông đường Nguyễn Đổng Chi đoạn qua tổ 

dân phố 4, 5 đang dùng chung với hệ thống thoát nước mặt đường Nguyễn Đổng 

Chi; để đảm bảo thoát nước thải của khu dân cư tổ dân phố 4, 5 phường Đậu Liêu 

cần hệ thống thoát nước thải riêng biệt,về đề nghị này UBND thị xã tiếp thu và sẽ 

huy động nguồn vốn để đầu tư trong thời gian tới. 

Câu 9: Hiện nay, vỉa hè đường Quang Trung đã được thi công lại rất đẹp, 

tuy nhiên có một số cây bị trồi gốc so với mặt bằng, rất dễ xảy ra hiện tượng bật 

gốc, cây đổ mất an toàn trong mùa mưa bão sắp tới. Đề nghị UBND thị xã có kế 

hoạch xử lý (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Nội dung này UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ 

trì, phối hợp với Công ty cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh tổ chức kiểm tra 

hiện trạng và thực hiện công tác cắt tỉa, giằng chống cây, đồng thời tổ chức hạ 

gốc cây đối với những cây có rễ mọc nổi trên vỉa hè dọc tuyến đường Quang 

Trung. Đến thời điểm hiện nay công việc đã được hoàn thành. 

Câu 10: Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch hỗ trợ xã Thuận Lộc xây dựng, 

mở rộng đường Nguyễn Thiếp, vì đây là một tuyến đường huyết mạch của xã, nay 

cũng đã xuống cấp, hơn nữa mặt đường cũng đang còn hẹp. (Cử tri xã Thuận Lộc). 

Trả lời: Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục huy 

động nguồn lực để đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Thiếp đảm bảo quy 

mô theo quy hoạch được duyệt, đồng thời đưa danh mục đầu tư xây dựng đường 

Nguyễn Thiếp vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Câu 11:  Đề nghị UBND thị xã xem xét hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn thiết 

kế cho công tác làm đường cấp phối nội đồng (Cử tri xã Thuận Lộc). 

Trả lời: Việc hỗ trợ xây dựng đường cấp phối nội đồng hiện nay được 

thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND ngày 

25/12/2015 của HĐND thị xã về Quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020; theo đó hỗ trợ 25.000 

đồng/m
2
, đắp mặt đường cấp phối bao gồm cả chi phí thiết kế. Tiếp thu ý kiến 

cử tri, trong thời gian tới UBND thị xã sẽ tham mưu HĐND thị xã ban hành cơ 

chế phù hợp 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, 

AN TOÀN XÃ HỘI 

Câu 1: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường 

tuần tra, kiểm soát hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật để kịp thời sữa chữa, 
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chỉnh trang, thay thế các hư hỏng trên các tuyến đường, nhất là những tuyến 

đường chính như đường Kinh Dương Vương, đường Nguyễn Đổng Chi, đường 

Trần Phú... đặc biệt là thay thế kịp thời các tấm đan, nắp ga bị hư hỏng để đảm 

bảo an toàn giao thông (Cử tri phường Trung Lương, Đức Thuận, Đậu Liêu). 

Trả lời: Hằng năm, việc quản lý, duy tu, bảo trì được UBND thị xã 

thường xuyên tổ chức thực hiện và kịp thời thay thế các tấm đan, nắp ga bị hư 

hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến mương do UBND thị xã 

quản lý. Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật 

thuộc phạm vi quản lý. 

Câu 2: Thị xã Hồng Lĩnh đã cơ bản hoàn thành lập các loại quy hoạch 

theo quy định và đang quản lý rất tốt theo quy hoạch, tuy nhiên, có một số tuyến 

đường theo quy hoạch phân khu đã được cắm mốc mở rộng vào nhà của Nhân 

dân nhưng đã qua một thời gian dài chưa tổ chức thực hiện được, cũng gây khá 

nhiều khó khăn cho Nhân dân trong việc sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Đề nghị 

UBND thị xã nghiên cứu, rà soát và có giải pháp điều chỉnh hoặc có kế hoạch 

triển khai sớm để tạo điều kiện sử dụng đất cho Nhân dân (Cử tri phường Nam 

Hồng, Đậu Liêu). 

Trả lời: Trong thời gian qua việc thực hiện theo đồ án quy hoạch chung và 

các đồ án quy hoạch phân khu đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ 

đạo thực hiện; tuy nhiên, do nguồn lực thị xã chưa đảm bảo mà việc đầu tư xây 

dựng theo quy hoạch cần nguồn lực lớn để thực hiện. Vì vậy, để thực hiện đầu tư 

xây dựng một cách đồng bộ theo quy hoạch cần phải chia giai đoạn, phân kỳ đầu tư 

nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tiến trình phát triển chung của thị xã. 

Về nội dung ý kiến cử tri, UBND thị xã ghi nhận và thời gian tới sẽ tiếp 

tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch 

chung và tiến tới xem xét điều chỉnh các quy hoạch phân khu nhằm đảm bảo 

phù hợp với thực tiễn cũng như định hướng phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh; 

đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch. 

Câu 3: Đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý 

nghiêm các vi phạm an toàn giao thông, trong thời gian qua đã xuất hiện một số 

đối tượng tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, rú 

ga trên trục đường 8A qua tổ dân phố Đồng Thuận, đồng thời xuất hiện nhiều 

trường hợp đi xe máy điện dàn hàng 3, hàng 4 không đội mũ bảo hiểm (Cử tri 

phường Nam Hồng, Đức Thuận). 

Trả lời: Trong năm 2020, Công an thị xã Hồng lĩnh đã tham mưu cho 

UBND, Ban ATGT thị xã ban hành nhiều Kế hoạch và triển khai nhiều giải 

pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu vào giải pháp 

tuyên truyền các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao 

thông và tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm TTATGT.  

Đã huy động đồng bộ, tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ mở các Kế hoạch cao điểm, chuyên đề tuần tra xử lý vi phạm 
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TTATGT trên địa bàn, kết quả đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 1263 

trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 1.505.578.000 đồng, 

tạm giữ 61 lượt xe mô tô và 17 lượt ô tô các loại, tước GPLX 170 trường hợp, 

trong đó vi phạm nồng độ cồn 138 trường hợp; vi phạm tải trọng 15 trường hợp; 

không đội mủ bảo hiểm 118 trường hợp; xử lý 25 trường hợp học sinh vi phạm 

điều khiển xe mô tô, xe máy điện đến trường v.v… 

Tuy nhiên tình trạng thanh niên đi xe mô tô không đội mủ bảo hiểm, rú ga 

và đi xe máy điện dàn hàng 3, hàng 4 vẫn còn diễn ra trên địa bàn. Đối với các 

hành vi này thời gian tới Công an thị xã sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải 

pháp sau: 

- Thường xuyên chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời triển khai 

các phương án xử lý ngay từ ban đầu khi có hiện tượng tụ tập đua xe, gây rối trật 

tự công cộng trên địa bàn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật giao thông 

bằng các hình thức linh hoạt, tập trung vào các đối tượng là học sinh, sinh viên 

vào dịp đầu năm học và chú ý rà soát lập danh sách số thanh niên cá biệt hay vi 

phạm luật giao thông để có hình thức giáo dục, răn đe phù hợp 

- Kết hợp công tác tuyên truyền với việc mở các đợt cao điểm tuần tra xử 

lý vi phạm và có Kế hoạch xử lý theo từng chuyên đề cụ thể như “Xử lý học 

sinh vi phạm”, “Người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không 

đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn, gây rối trật tự 

công cộng…” để huy động đồng bộ lực lượng và phương tiện ra quân xử lý 

nghiêm đạt hiệu quả cao, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT 

trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo TTATGT trên địa bàn. 

Câu 4: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ hệ thống hồ, đập để đảm bảo vệ sinh môi trường  và 

hạn chế các tai nạn đáng tiếc (Cử tri phường Nam Hồng, Bắc Hồng). 

Trả lời: Ngày 29/5/2020, UBND thị xã ban hành Văn bản số 703/UBND-

KT về việc đề nghị Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý 

tốt các hồ chứa trên địa bàn; yêu cầu Công ty quản lý nghiêm việc người dân, du 

khách lên hồ vãn cảnh; tuyên truyền người dân không vứt rác xung quanh bờ hồ, 

cắm biển cảnh báo, đặt thùng rác di động và cử lực lượng trực canh gác, tuần tra 

để hạn chế người dân lên tắm tại các hồ chứa nước, đảm bảo nguồn nước sinh 

hoạt cho người dân và hạn chế nguy cơ đuối nước. 

Đặc biệt từ ngày 24/6 đến ngày 14/8/2020, UBND thị xã ban hành văn 

bản số 807/UBND-KT giao UBND các phường Bắc Hồng, Đậu Liêu, Trung 

Lương lập chốt bằng rào chắn barie các tuyến đường lên hồ Đá Bạc, Thiên 

Tượng, Khe Dọc, Bàu Tiên để không cho người dân lên hồ; đồng thời tuyên 

truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, hạn 

chế các nguy cơ đuối nước, xả rác thải và tăng cường công tác PCCCR; ngoài ra 

giao lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. Trong thời gian tới UBND thị xã đề nghị các bậc cử tri tiếp 

tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn chấp 
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hành tốt các quy định của Nhà nước nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh 

thái và hạn chế thấp nhất các thiệt hại không mong muốn xẩy ra. 

Câu 5: Đề nghị UBND thị xã tăng cường kiểm tra công tác thực hiện đảm 

bảo môi trường tại các công trường xây dựng, các dự án đầu tư tại cụm công 

nghiệp, nhất là các trạm thảm nhựa nóng. Đồng thời cũng đề nghị UBND thị xã 

khi kêu gọi đầu tư nên cân nhắc kỹ về yếu tố môi trường đối với các dự án đầu 

tư (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, về công tác kiểm tra, xử lý các vi 

phạm trên lĩnh vực bảo vệ môi trường luôn được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo 

thực hiện. Hàng năm, UBND thị xã thành lập Đoàn liên ngành (thành viên gồm 
Công an thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã) để 

thực hiện nội dung này, trung bình mỗi năm kiểm tra từ 20 - 25 đơn vị, cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

Trong năm 2020, UBND thị xã đã thành lập Đoàn tại Quyết định số 16/QĐ-

UBND ngày 07/01/2020; đồng thời yêu cầu UBND các phường, xã rà soát đề 

xuất các đối tượng cần kiểm tra trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, UBND các 

phường, xã đề xuất kiểm tra 23 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, phường 

Đậu Liêu có 7 cơ sở, trong đó có 4 cơ sở làm trạm trộn bê tông nhựa nóng 

(Công ty đường bộ số 1, Công ty xây lắp và phát triển công nghiệp, bà Nguyễn 
Thị Bích Sương và Công ty 484). Đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã 

chủ trì kiểm tra và phối hợp với Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra được 20 cơ 

sở sản xuất, sử dụng đất trên địa bàn; UBND thị xã đã xử lý vi phạm hành chính 

trên lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 01 cơ sở sản xuất giấy tại cụm công 

nghiệp Nam Hồng (Công ty TNHH Châu Sơn), mức xử phạt là 22,5 triệu đồng. 

Đối với 04 trạm thảm nhựa nóng trên địa bàn phường Đậu Liêu, Đoàn đã 

lên kế hoạch kiểm tra vào quý IV năm 2020; trên địa bàn phường Đậu Liêu, 

trong năm 2018, Đoàn liên ngành của thị xã đã kiểm tra, xử lý và đình chỉ hoạt 

động 01 trạm (Công ty Hòa Hiệp) do UBND phường Đậu Liêu cho thuê đất 

không đúng thẩm quyền, hoạt động không đảm bảo môi trường.  

Với mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại 3 trong thời gian tới, việc kêu 

gọi các dự án đầu tư trên địa bàn là hết sức quan trọng và cần thiết; tuy nhiên, 

khi các dự án đầu tư vào trên địa bàn phải đảm bảo nhiều yêu tố như phù hợp 

quy hoạch, hiệu quả kinh tế, yếu tố lao động và bảo vệ môi trường; trong đó yêu 

tố môi trường luôn được UBND thị xã chú trọng với quan điểm không đánh đổi 

kinh tế lấy môi trường. 

Câu 6:  Khu vực đồng Trọt Tía, phường Nam Hồng do ảnh hưởng ô 

nhiễm của doanh nghiệp Hưng Thịnh nên không sản xuất được. Từ năm 2018 

trở về trước, đều có kinh phí hỗ trợ cho người dân, nhưng từ khi doanh nghiệp 

Hưng Thịnh chuyển nhượng cho doanh nghiệp Sợi Tín thì Nhân dân không còn 

nhận được kinh phí hỗ trợ nữa. Đề nghị UBND thị xã có phương hướng giải 

quyết cho Nhân dân trong thời gian tới (Cử tri phường Nam Hồng). 

Trả lời: Khu vực đồng Trọt Tía, phường Nam Hồng nhiều năm qua do 

ảnh hưởng nước thải của doanh nghiệp Hưng Thịnh (sản xuất lưới thép gai) nên 
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người dân không sản xuất được; năm 2018 doanh nghiệp Sợi Tín đã mua lại để 

đầu tư xây dựng nhà máy Sợi, nhưng từ năm 2018 đến nay do ảnh hưởng của 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đặc biệt là dịch Covid-19 nên doanh 

nghiệp chưa triển khai đầu tư thực hiện dự án. 

Trong thời gian tới, để xử lý việc ô nhiễm đất trồng lúa cho các hộ dân, 

UBND thị xã đang nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư xây dựng và tiến 

hành thu hồi toàn bộ diện tích bị ô nhiểm để thực hiện đền bù cho người dân. 

Hiện nay, UBND thị xã đã làm việc và thống nhất với Công ty cổ phần Sợi 

Nghệ Tĩnh, địa chỉ số nhà 38, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Hồng 

đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng nhà máy sợi bông tại cụm công nghiệp Nam 

Hồng với quy mô sử dụng đất là 5,4ha; trong đó có thu hồi, đền bù diện tích đất 

trồng lúa bị ô nhiểm của người dân tại khu vực trọt tía, phường Nam Hồng.  

UBND thị xã mong muốn người dân thông cảm, chia sẻ với cấp ủy, chính 

quyền địa phương, doanh nghiệp vì những khó khăn, dịch bệnh phải đối mặt 

trong thời gian qua và đề nghị người dân đồng hành với nhà đầu tư, chính quyền 

địa phương để sắp tới giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. 

Câu 7: Trong văn bản trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9, UBND thị xã 

hứa sẽ hoàn thành hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi các cống qua đường Lê Hữu Trác, nhưng đến nay vẫn chưa làm. Đề 

nghị UBND thị xã khẩn trương làm hồ sơ và bồi thường, hỗ trợ cho người dân 

trong năm 2020 (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Nội dung này UBND thị xã tiếp thu và đã có văn bản giao Hội 

đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường Lê Hữu Trác, 

Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã tổ chức thực hiện. Theo báo cáo của Hội 

đồng BT, GPMB và Ban QLDA, hiện nay đã thống nhất về diện tích bồi thường, 

đang xác định giá đất cụ thể để áp giá bồi thường, trình phê duyệt vào nửa cuối 

tháng 11; dự kiến đầu tháng 12 sẽ tổ chức chi trả tiền cho các hộ bị ảnh hưởng. 

Câu 8: Đề nghị UBND thị xã kiểm tra, rà soát và điều chỉnh giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân một cách thống nhất trên cùng một 

tuyến đường để đảm bảo tính công bằng cho người dân khi thực hiện nghĩa vụ 

thuế đất phi nông nghiệp. Ví dụ như tại đường Phan Chu Trinh, phường Đậu 

Liêu trên cùng một tuyến đường nhưng có giấy thì ghi là giáp đường bê tông 

rộng 6 mét, có hộ thì ghi là giáp đường Phan Chu Trinh, ghi như thế này sẽ xẩy 

ra sự mất công bằng khi tính toán nghĩa vụ tài chính về đất, bởi đường Phan Chu 

Trinh là đường có quy hoạch 13,5 mét. Như vậy hộ gia đình được ghi là giáp 

đường Phan Chu Trinh sẽ phải thực hiện mức thuế cao hơn hộ được ghi là giáp 

đường bê tông 6 mét (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 

947/UBND-TNMT ngày 22/7/2020 về việc xử lý ý kiến cử tri phản ánh việc sai 

sót trong cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc thực hiện.  
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Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can 

Lộc đã rà soát và phối hợp với 02 hộ gia đình: Ông Nguyễn Văn Lân và Bùi 

Đức Nguyên để cấp đổi lại giấy chứng nhận cho các hộ theo đúng quy định và 

đảm bảo quyền lợi cho các hộ khi thực hiện nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp. 

(Các giấy chứng nhận cấp đổi lần lượt là: Ông Nguyễn Văn Lân - Giấy 

chứng nhận số CX110050, cấp đổi ngày 10/8/2020, số vào số CH01507; Ông 

Bùi Đức Nguyên - Giấy chứng nhận số CX110051, cấp đổi ngày 10/8/2020, số 

vào sổ CH01508) 

Câu 9: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo đơn vị quản lý Hồ sinh học tiến 

hành nạo vét tuyến mương cuối của Hồ sinh học số 3 (đoạn từ Trại anh Châu ra 

đến kênh nhà Lê) tránh tình trạng mưa lũ về bị tắc nước lại tràn vào ruộng của 

các hộ dân (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Ngày 16/12/2019, UBND thị xã ban hành văn bản số 

1725/UBND-KT giao cho Công ty cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh tổ chức 

khảo sát, lập dự toán và bổ sung khối lượng nạo vét vào hợp đồng công ích năm 

2020 tuyến mương đất cuối hồ sinh học số 3 (đoạn từ Trại anh Châu ra đến 

kênh nhà Lê). 

Ngày 10/7/2020, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh đã có Tờ 

trình số 14/TTr-CT ngày 10/7/2020 về việc đề nghị thẩm định dự toán công 

trình nạo vét các tuyến mương cuối hồ sinh học số 3, tuyến mương khe Cống 

Gạch, tuyến mương thoát nước kết hợp thủy lợi đoạn từ phía Bắc Công ty 

Vinatex đến Trường mầm non Đậu Liêu. 

Ngày 20/10/2020, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2063/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt dự toán nạo vét các tuyến: Mương thuộc hồ sinh học số 3 

đoạn từ trại anh Châu ra đến kênh nhà Lê (chiều dài 300m), tuyến mương khe 

Cống Gạch (chiều dài 560m), tuyến mương thoát nước kết hợp thủy lợi đoạn từ 

phía Bắc Công ty Vinatex đến Trường mầm non Đậu Liêu (chiều dài 1.200m) 

với Tổng dự toán kinh phí: 303.450.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh ba triệu 

bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 

Hiện nay, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh đang hoàn thiện 

hồ sơ, thủ tục và tổ chức thi công, nạo vét các tuyến mương nêu trên, kế hoạch 

xong trước ngày 05/12/2020 phục vụ người dân sản xuất vụ Xuân năm 2021. 

III. LĨNH VỰC KHÁC 

Câu 1: Trong thời gian qua hóa đơn thanh toán tiền điện chỉ thể hiện số 

tiền và số KWh đã tiêu thụ, nhưng không thể hiện chỉ số tháng trước và chỉ số 

tháng này. Đề nghị các cơ quan chức năng giải thích làm rõ cho Nhân dân. Đồng 

thời cũng đề nghị Điện lực khi thay thế đồng hồ điện thì cần thông báo với 



11 

 

  

người dân để theo dõi, thống nhất chỉ số của đồng hồ cũ (Cử tri phường Trung 

Lương, Bắc Hồng). 

 Trả lời:  

 - Hàng tháng sau khi ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện, chương 

trình sẽ tự động gửi tin nhắn cho tất cả các khách hàng qua các kênh như SMS, 

Zalo, (trong tin nhắn đã thể hiện ngày ghi chỉ số, chỉ số cuối kỳ, số điện năng 

tiêu thụ, số tiền phải thanh toán). Trong tờ biên nhận nạp ví thanh toán tiền điện 

hàng tháng cũng đã thể hiện đầy đủ chỉ số cũ, chỉ số mới, điện năng tiêu thụ, giá, 

tổng tiền thanh toán …  

 - Trước khi thay thế công tơ định kỳ theo luật đo lường, hoặc thay thế 

công tơ hiện đại hóa (thay công tơ cũ bằng công tơ điện tử có chức năng đọc chỉ 

số từ xa), Điện lực thị xã Hồng Lĩnh đều có thông báo bằng văn bản gửi đến 

UBND các phường, xã sẽ tiến hành thay thế công tơ. Đồng thời Điện lực cũng 

gửi 01 bản đến UBND thị xã Hồng Lĩnh để báo cáo. 

Câu 2: Hàng tháng Nhà máy nước thu tiền sử dụng nước của Nhân dân 

trong đó có 10% phí nước thải. Vậy đề nghị cho biết cụ thể số tiền đó được sử 

dụng vào mục đích gì? (Cử tri phường Đức Thuận). 

Trả lời: Căn cứ quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định bổ sung điều chỉnh viện phí, phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải; phí thu từ vé xe đạp, vé đi thuyền tại chùa Hương 

Tích và phụ lục 02 quy định bổ sung phí bảo vệ môi trường đối với nước thải áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh. Trong quyết định này, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao 

cho công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh thu hộ phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải, mức thu tính 10% trên giá bán của 1m
3
 nước chưa bao gồm thuế gia trị gia 

tăng. Áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh.  

Hàng tháng Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh tổng hợp giá trị tiền thu được 

của từng phường, xã trên địa bàn thị xã Hồng và nộp vào kho bạc nhà nước để 

chuyển cho thị xã Hồng Lĩnh, mục đích để đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy 

tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương.  

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 

họp thứ  11, HĐND thị xã khóa VI; Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo Thường trực 

Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, các vị đại biểu HĐND thị xã và cử tri biết./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã;  

- Các vị đại biểu HĐND thị xã khóa VI; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban UBMTTQ, các đoàn thể thị xã; 

- Các thành viên UBND thị xã; 

- Chánh, Phó VP HĐND-UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, ĐV trực thuộc UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

- UBND các phường, xã;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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