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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14,  

HĐND thị xã khóa VI 
(Báo cáo tại Kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã Khóa VII) 

   

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 - 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: (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 1812/UBND-VP ngày 

29/12/2020 về việc phân công trả lời, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến Kỳ họp thứ 14, 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 KINH TẾ 

Câu 1: Trên địa bàn phường Đậu Liêu có đập Nhâm Xá, mỗi khi mưa to là 

nước từ đập lại tràn vào nhà dân ở tổ dân phố 3 làm ngập úng. Đề nghị UBND thị xã 

khảo sát và có kế hoạch đắp vành đai ngăn nước từ khe Cữa Trâm đến đập Nhâm Xá 

để giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân mỗi khi mưa lũ về (Cử tri phường Đậu Liêu). 

 Trả lời: Đập Nhâm Xá được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1986, 

đập có chiều dài 500m, chiều cao 6m, chiều rộng 4,5m; đập Nhâm Xá do UBND 

phường Đậu Liêu quản lý, vận hành, hiện nay thân đập nhiều đoạn đã xuống cấp, 

thị xã nhiều lần đề xuất các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 

để nâng cấp, sửa chữa nhưng đến nay chưa được chấp thuận.  

Về ý kiến phản ảnh của cử tri, qua kiểm tra đoạn từ đập Nhâm Xá đến Khe 

Cữa Trâm có chiều dài trên 300m, việc đầu tư đắp vành đai ngăn nước từ khe Cữa 

Trâm đến đập Nhâm Xá cần nhiều kinh phí, trong lúc ngân sách thị xã chưa đáp ứng 

được. Hơn nữa, nếu đắp được vành đai khe Cữa Trâm đến đập Nhâm Xá thì trong 

mùa mưa, bão sẽ tạo ra dung tích nước trong đập rất lớn, vượt mức thiết kế của đập 

và đập đã xuống cấp nên nguy cơ mất an toàn đập (vỡ đập) rất cao; do đó trong 

thời gian tới UBND thị xã tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, các bộ, ngành sớm hỗ trợ 

kinh phí để nâng cấp, sửa chữa đập Nhâm Xá đồng bộ, đáp ứng công tác phòng 

chống thiên tai trong những năm tới. 
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Câu 2: Cơ chế hổ trợ mua máy sản xuất nông nghiệp theo đề án của thị xã chuẩn 

bị trình kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã về việc hỗ trợ loại máy làm đất 23 mã lực trở lên 

là chưa phù hợp với địa bàn xã Thuận Lộc, đề nghị HĐND thị xã nghiên cứu đưa vào 

cơ chế hỗ trợ đối với loại máy làm đất từ 15 mã lực trở lên (Cử tri xã Thuận Lộc). 

Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 36 máy làm đất trên 23 mã lực, cụ 

thể: phường Trung Lương 05 máy; phường Đức Thuận 12 máy; phường Đậu Liêu 

11 máy, phường Nam Hồng 03 máy, phường Bắc Hồng 02 máy và xã Thuận Lộc 

03 máy. Trong thời gian qua, số máy làm đất trên đáp ứng phần lớn nhu cầu làm 

đất cho người dân; hiện nay thị xã đang tập trung chỉ đạo Nhân dân phá bỏ ô thửa 

nhỏ hình thành ô thửa lớn và tập trung ruộng đất; vì vậy, việc sử dụng máy làm đất 

trên 23 mã lực trong thời gian tới là phù hợp, đẩy nhanh tiến độ làm đất và mang 

lại hiệu quả cho người sản xuất, cũng như chủ máy làm đất.  

Do vậy, tại kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã khoá XI đã thông qua Nghị quyết số 

98/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc khuyến 

khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trong 

đó có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân mua máy cày mới (máy làm đất) có 

công suất tối thiểu 23 mã lực trở lên, bắt buộc cam kết phục vụ làm đất cho người dân 

trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và không được bán hoặc chuyển nhượng cho các tổ 

chức, cá nhân khác trong 5 năm đầu, được hỗ trợ 40% kinh phí mua máy, mức hỗ trợ 

tối đa 120 triệu đồng/máy, định mức hỗ trợ 50ha đất trồng lúa/1 máy cày. 

Câu 3: Để củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đạt 

chuẩn các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, đồng thời từng bước nâng cao các 

tiêu chí của phường. Đề nghị thị xã nâng mức hổ trợ xây dựng khu dân cư kiểu 

mẫu, vườn mẫu sau khi được tỉnh đánh giá công nhận đạt chuẩn. Đối với khu dân 

cư kiểu mẫu từ 100.000.000đ tăng lên 150.000.000 đồng và từ 3.000.000 đồng 

nâng lên 10.000.000 đồng đối với vườn mẫu (Cử tri xã Thuận Lộc). 

Trả lời: Căn cứ vào 10 tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu theo 

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu và 05 tiêu chí vườn mẫu 

theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015. Hiện nay 

các tiêu chí cần nhiều kinh phí về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu cơ bản đã 

đạt chuẩn, như: Tiêu chí đường giao thông, tiêu chí Nhà văn hóa thôn, tiêu chí hệ 

thống điện và hiện nay thị xã đang có các chính sách lồng ghép để hỗ trợ cũng cố 

và tiêu chí trên, như: Chính sách chỉnh trang đô thị hàng năm của thị xã đang phát 

huy có hiệu quả trong xây dựng đường giao thông, đường điện chiếu sáng, chỉnh 

trang nhà văn hóa thôn…; còn lại các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa đạt 

chuẩn và các tiêu chí vườn mẫu chủ yếu là các tiêu chí cần ít kinh phí mà chủ yếu 

là huy động ngày công và sự vào cuộc của Nhân dân để hoàn thành tiêu chí như: 

Tiêu chí Vệ sinh môi trường; Tiêu chí Hàng rào xanh; Tiêu chí Văn hóa, Giáo dục, 

Y tế; Tiêu chí hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội; Tiêu chí chấp hành 

hương ước, quy ước và các quy định của tổ chức, cá nhân; tiêu chí nhà cửa sạch sẽ 

gọn gàng, ngăn nắp… Mỗi khu dân cư mới kiểu mẫu đạt chuẩn được tỉnh hỗ trợ 

300 triệu đồng và vườn mẫu đạt chuẩn 5 triệu đồng/vườn mẫu (theo Nghị quyết số 
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123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh) và thị xã hỗ trợ thêm 100 

triệu đồng/khu dân cư kiểu mẫu, 5 triệu đồng/vườn mẫu đạt chuẩn (theo Nghị quyết 

số 98/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã). 

Như vậy, đối với tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn hiện 

nay được hỗ trợ 400 triệu đồng, đối với vườn mẫu được hỗ trợ 10 triệu đồng/vườn 

mẫu. Theo đánh giá là mức hỗ trợ tương đối cao so với các địa phương trong tỉnh, do 

vậy thị xã không đề xuất tăng mức hỗ trợ như ý kiến cử tri của xã Thuận Lộc. 

Câu 4. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục hỗ trợ bã sinh học diệt chuột cho các phường, 

xã để các HTX tổ chức diệt chuột theo kế hoạch đề ra (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Bã sinh học diệt chuột được thị xã đưa vào áp dụng thử nghiệm lần 

đầu vào vụ Hè Thu năm 2013, qua quá trình sử dụng đã mang lại hiệu quả tích cực, 

góp phần trong việc hạn chế chuột phá hoại và bảo vệ mùa màng.  

Từ năm 2014 đến vụ Xuân 2020, hằng năm thị xã đều trích ngân sách hỗ trợ 

40% kinh phí mua bã sinh học diệt chuột cho người dân; đặc biệt tại vụ Xuân năm 

2020 ngoài chính sách hỗ trợ 40% của thị xã; các phường, xã đã xây dựng kế 

hoạch và được thị xã đồng ý cho phép trích một phần kinh phí bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa năm 2020 để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hỗ trợ thêm cho 

người dân mua bã sinh học diệt chuột. 

Loại bã sinh học từ trước đến nay cung ứng cho người dân sử dụng là bã 

sinh học do Viện bảo vệ thực vật sản xuất với thành phần hoạt chất là vi khuẩn 

Salmonella entiriditis isachenko 7-F4: 2 x 10
9
 vi khuẩn + Warfarin: 0,05; đặc tính 

của loại bã này là gây dịch tiêu chảy, truyền nhiễm trong đàn chuột, sau 3 - 5 ngày 

chuột sẽ phát bệnh và chết.  

Tuy nhiên, từ vụ Hè Thu năm 2020, đơn vị sản xuất (Viện bảo vệ thực vật) 

đã ngừng sản xuất loại bã sinh học này do lo ngại trong việc có thể xảy ra biến 

chủng của vi khuẩn Salmonella, do đó trên thị trường không còn loại bã sinh học 

diệt chuột này do Viện bảo vệ thực vật sản xuất. 

Vụ Xuân năm 2021, công tác đánh bắt chuột tiếp tục được thị xã, các phường, 

xã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; trong đó thị xã luôn khuyến khích Nhân 

dân áp dụng các biện pháp đánh bắt thủ công như: đào đập, nuôi mèo, đặt bẫy .v.v... 

đặc biệt trước sản xuất vụ Xuân 2021, tận dụng mưa lũ, nước dâng cao, Nhân dân đã 

tổ chức đào, đập, đánh bắt được hàng vạn con chuột và được các HTX thu mua, kết 

hợp với việc đặt bẫy hợp lý theo giai đoạn phát triển của cây lúa; nhờ đó vụ Xuân 

2021 chuột phá hoại rất ít, góp phần năng suất lúa đạt cao. 

Trong những năm tới, thị xã sẽ giao cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, 

tìm hiểu và đưa vào sử dụng thử nghiệm dòng bã sinh học diệt chuột mới để thay 

thế, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người, vật nuôi và môi trường. Tuy nhiên, quan 

điểm của thị xã là chỉ hỗ trợ bước đầu trong giai đoạn thử nghiệm, khi được đánh giá 

hiệu quả, an toàn sẽ thực hiện cơ chế xã hội hóa, người sản xuất phải tự bỏ kinh phí 

để tổ chức đánh bắt và phải xác định đây là chi phí sản xuất cần thiết mà người dân 

nên đầu tư để mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất và bền vững lâu dài. 
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Câu 5: Đề nghị UBND thị xã tiếp tục quan tâm nghiên cứu có các giải pháp 

để chuyển đổi, tích tụ ruộng đất thành các ô thửa lớn đưa sản xuất nông nghiệp 

theo hướng hàng hoá; hiện nay ruộng bậc thang, nhỏ lẻ nên sản xuất kém hiệu quả 

(Cử tri phường Trung Lương). 

Trả lời: Để thực hiện công tác tích tụ ruộng đất, từ ô thửa nhỏ hình thành ô 

thửa lớn. Năm 2020, HĐND thị xã đã ban hành Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2020 về khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025; trong đó thị xã đã tạo điều kiện và ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ 

tối đa cho công tác phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn; cụ thể: 

- Tại điều 4 của Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND quy định: Chính sách hỗ 

trợ phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn: UBND phường, xã, HTX, thôn, tổ dân 

phố chỉ đạo người dân phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn với quy mô tối 

thiểu từ 05ha/vùng trở lên (mỗi ô thửa tối thiểu 0,5ha) được hỗ trợ 100% kinh phí 

để làm phẳng mặt ruộng, phá bỏ bờ thửa, bờ vùng nhỏ, đắp gia cố bờ vùng, cọc bê 

tông, định mức hỗ trợ được cơ quan chuyên môn thẩm định phê duyệt theo đúng 

quy định của hà nước. Ngoài ra, được trích từ kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo 

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ để hỗ trợ người dân 

sản xuất giống lúa mới theo quy định (hỗ trợ 01 năm). Trường hợp không có ngân 

sách từ nguồn hỗ trợ đất trồng lúa thì ngân sách thị xã hỗ trợ 70% kinh phí mua 

giống lúa phục vụ sản xuất trong 2 vụ đầu (01 năm). 

- Năm 2020, thị xã chỉ đạo phường Trung Lương làm điểm phá bỏ bờ thửa nhỏ 

hình thành ô thửa lớn tại xứ Đồng Lống, TDP Tuần Cầu với diện tích 7 ha; bước đầu 

đã mang lại hiệu quả tích cực, đồng ruộng bằng phẳng hơn, bờ vùng được cũng cố, 

thuận lợi trong điều hành sản xuất, hạn chế được sâu bệnh gây hại, hiệu quả kinh tế 

cao hơn. Trong vụ Xuân 2021 việc áp dụng một loại giống, một thời vụ đã hình thành, 

mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước khi phá bỏ bờ thửa. 

- Năm 2021, các phường, xã đã đăng ký đợt một thực hiện phá bỏ bờ thửa 

nhỏ hình thành ô thửa lớn là 61ha (trong đó phường Trung Lương tiếp tục thực 

hiện 32ha). Kế hoạch sau khi kết thúc thu hoạch vụ Hè Thu 2021, các phường, xã 

sẽ tổ chức thực hiện theo kế hoạch đăng ký.  

- Trong những năm tới, với chính sách hỗ trợ như hiện nay thị xã tiếp tục tập 

trung chỉ đạo các phường, xã đẩy nhanh tiến độ phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô 

thửa lớn, tiến tới tích tụ ruộng đất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp trên địa bàn. 

Câu 6. Hiện nay trên thị trường hàng hóa vô cùng đa dạng, vấn nạn hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ trà trộn mà người 

dân không thể nhận biết hết. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng 

cường kiểm tra giám sát hàng hóa thị trường để đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân?(Cử 

tri phường Bắc Hồng). 

Trả lời: Đối với công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hoá trên trên địa 

bàn luôn được các cơ quan chức năng của thị xã quan tâm thực hiện thường xuyên. 
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Ngay từ đầu năm 2021, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2021 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về quản lý thị trường; giết mổ gia súc, gia cầm; vệ sinh an toàn thực phẩm 

của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã. Ngoài ra, trong tháng 

hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm, UBND thị xã thành lập Đoàn liên ngành 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại Quyết định 608/QĐ-UBND ngày 09/4/2021. 

 Từ đầu năm 2021 đến nay, diễn biến của dịch Covid - 19 ngày càng phức tạp 

do đó công tác kiểm tra, kiểm soát gặp khó khăn, nhưng các lực lượng chức năng của 

thị xã đã tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn vì kinh doanh buôn bán các sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, 

hàng nhái, vi phạm về nhãn hiệu, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể: Đoàn 

liên ngành thị xã kiểm tra 16 cơ sở, xử phạt 01 cơ sở vi phạm, với số tiền 2.700.000 

đồng; Công an thị xã xử lý 02 vụ, 02 đối tượng vi phạm về thực phẩm bẩn xử phạt 

11.500.000 đồng, ngoài ra đang lập hồ sơ xử lý 01 vụ vi phạm về kinh doanh hàng 

giả; Đội quản lý thị trường số 02 xử lý 21 vụ, phạt hành chính 123.000.000 đồng, tiêu 

huỷ hàng giả, hàng nhái với giá trị hàng hoá 105.419.000 đồng. 

 Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chất lượng sản phẩm hàng 

hoá, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, UBND thị xã Hồng Lĩnh đề nghị các 

quý cử tri cùng đồng hành trong công tác kiểm tra, giám sát với các lực lượng chức 

năng. Nếu phát hiện, nghi ngờ các cơ sở sản xuất kinh doanh các hàng hoá sản 

phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái... đề nghị cử tri thông báo cho các đơn 

vị chức năng như: Công an thị xã Hồng Lĩnh, Đội Quản lý thị trường số 2, UBND 

thị xã Hồng Lĩnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thị xã, UBND phường, xã 

để xem xét, giải quyết, xử lý. 

Câu 7: Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đê ông Đạt bị sạt lở có nguy cơ tràn, 

vỡ tại một số đoạn, đề nghị UBND thị xã nâng cấp, tu sửa để đảm bảo an toàn cho 

mùa mưa lũ tới (Cử tri phường Bắc Hồng). 

Trả lời: Hồ Đại Rai có dung tích khoảng 100.000m
3
 nước, được phân cấp về 

cho UBND phường Bắc Hồng quản lý; hàng năm UBND phường Bắc Hồng xây 

dựng phương án đảm bảo an toàn cho hồ Đại Rai trong mùa mưa bão, trọng điểm 

là phương án bảo vệ đê ông Đạt. Do ảnh hưởng của mưa bão nên tuyến đê ông Đạt 

sạt lở nhiều đoạn; UBND thị xã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành hỗ trợ 

kinh phí để sửa chữa nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí. Hiện nay, hồ Đại Rai được 

quy hoạch thành khu công viên trung tâm của thị xã và đang kêu gọi các nhà đầu 

tư xây dựng khu công viên trung tâm đồng bộ, đảm bảo an toàn và tạo điểm nhấn 

về cảnh quan, môi trường cho thị xã Hồng Lĩnh. 

Vì vậy, trước mắt chưa có kinh phí để sửa chữa UBND thị xã đề nghị 

UBND phường Bắc Hồng thực hiện phương án phòng chống thiên tai cụ thể và 

điều tiết nước hợp lý trong hồ Đại Rai để đảm bảo an toàn cho đê ông Đạt. 

Câu 8: Đề nghị UBND thị xã cho biết rõ quy định nào, của cấp nào về việc 

Nhân dân không dùng nước máy mà vẫn phải trả tiền 2m3/tháng để Nhân dân được 

rõ (Cử tri phường trung Lương).  
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Trả lời: Từ ngày 1/8/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 

2049/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa 

bàn thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, các thị trấn Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi 

Xuân, Xuân An, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và các vùng phụ 

cận. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 27/7/2017 Công ty CP 

Cấp nước Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 115/QĐ-CTCN về việc áp giá tiêu thụ 

nước sạch theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết 

định số 114/QĐ-KHKD.CT ngày 27/7/2017 về việc thỏa thuận bổ sung hợp đồng 

dịch vụ cấp nước. Quyết định số 114/QĐ-KHKD.CT áp dụng cho tất cả các khách 

hàng đã và đang ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với Công ty (hoặc các chi 

nhánh huyện, thị) mà chưa có nhu cầu sử dụng nước, hoặc sử dụng bình quân trong 

3 tháng liên tục < 2m3/hộ/tháng, nội dung thỏa thuận như sau: 

Phương án 1: Khách hàng vẫn duy trì cấp nước bình thường (Không tạm 

dừng cấp nước) phương án này khách hàng phải trả một khoản kinh phí duy trì đấu 

nối hàng tháng tương đương với 2m
3
/hộ/tháng với đơn giá nước sinh hoạt đầu tiên 

6.500 đồng/m
3
 bao gồm cả thuế và phí bảo vệ môi trường theo quyết định của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm. 

Phương án 2:  Tạm ngừng cấp nước của khách hàng. 

Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh thông báo cho khách hàng đồng thời trực 

tiếp đến hộ khách hàng tạm ngừng cấp nước không tính chi phí. Khi khách hàng có 

nhu cầu cấp nước trở lại, khách hàng gửi đơn đề nghị đến Chi nhánh để được cấp 

nước trở lại và khách hàng chịu toàn bộ các chi phí đấu nối phát sinh như vật tư, 

nhân công, nếu khách hàng tạm ngừng cấp nước kéo dài > 6 tháng thì khi cấp nước 

trở lại phải kiểm định lại đồng hồ đo nước chi phí kiểm định khách hàng phải 

thanh toán.  

Quy định này được Công ty cấp nước Hà Tĩnh áp dụng từ ngày 01/8/2017. 

Trong trường hợp khách hàng không thỏa thuận bổ sung hợp đồng thì Chi nhánh 

cấp nước Hồng Lĩnh thông báo cho khách hàng tạm ngừng Cấp nước.  

Câu 9. Đề nghị UBND thị xã quan tâm có chính sách hỗ trợ thêm phần kinh 

phí để khắc phục các sai sót, vướng mắc trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nông nghiệp cho Nhân dân hiện nay đang tồn đọng vì nguồn kinh phí quá lớn nên 

ngân sách Phường không đủ khả năng thực hiện, đồng thời để kéo dài ảnh hưởng 

đến quyền lợi của Nhân dân (Cử tri phường Trung Lương). 

Trả lời: Để xử lý các vướng mắc, tồn đọng liên quan đến việc cấp giấy chứng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Trung Lương, ngày 19/3/2020 

UBND thị xã đã tổ chức cuộc họp và có Thông báo kết luận số 46/TB-UBND ngày 

20/3/2020, trong đó đã kết luận rõ UBND thị xã hỗ trợ 50% kinh phí đối với 06 

trường hợp cấp nhầm thửa ruộng; còn đối với các trường hợp còn lại người dân phải 

tự đảm bảo kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đề nghị 

UBND phường Trung Lương tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc theo 

Thông báo kết luận số 46/TB-UBND ngày 20/3/2020 của UBND thị xã. 
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Câu 10. Đề nghị UBND thị xã thanh toán kinh phí làm đường chỉnh trang 

đô thị cho Nhân dân đã làm xong từ giữa năm mà đến nay chưa thanh toán cho 

Nhân dân (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Sáu tháng đầu năm, UBND thị xã đã hỗ trợ kinh phí các công trình 

chỉnh trang đô thị xây dựng hoàn thành trên địa bàn phường Đậu Liêu với tổng số 

tiền 1.336.763.000 đồng; cụ thể các công trình như sau: 

- Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu năm 2020 (tuyến từ nhà 

bà Bùi Thị Cúc đến nhà ông Bùi Phan Lương): 234.660.000 đồng; 

- Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu năm 2020 (tuyến từ nhà 

ông Phạm Quyền đến nhà ông Trần Quốc Trị): 209.318.000 đồng; 

- Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu năm 2020 (tuyến từ nhà 

ông Phạm Duy Truyền đến nhà ông Phạm Quang Tuyển): 468.075.000 đồng; 

- Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu năm 2020 (Đoạn từ nhà 

ông Phan Quang Hùng đến nhà bà Nguyễn Thị Bình): 351.655.000 đồng. 

- Chỉnh trang đô thị hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng tổ dân phố 1 

và tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu năm 2020: 73.055.000 đồng. 

Trong thời gian tới UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

đẩy nhanh công tác quyết toán hoàn thành và hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đô thị 

theo đúng quy định. 

Câu 11. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chủ trương và đầu tư kinh phí mở 

rộng khuôn viên để làm sân chơi bãi tập cho học sinh ở các nhà trường vì hiện nay 

học sinh chưa có sân chơi bãi tập ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các 

cháu (Cử tri phường Trung Lương). 

Trả lời: Trong thời gian qua, UBND thị xã đã đầu tư kinh phí cơ sở vật 

chất, sân chơi, bãi tập các trường học trên địa bàn phường Trung Lương, với tổng 

mức đầu tư 18,2 tỷ đồng, cụ thể như sau: 

- Nhà bếp, nhà để xe giáo viên và nâng cấp một số hạng mục phụ trợ Trường  

Mầm non Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh; tổng mức đầu tư 1.363 triệu đồng; 

- Nhà đa chức năng 10 phòng, 2 tầng Trường Tiểu học Trung Lương: 3.859 

triệu đồng; 

- Nhà tập đa chức năng Trường Tiểu học Trung Lương: 880 triệu đồng; 

- Sửa chữa, nâng cấp nhà học 2 tầng 6 phòng (nhà số 2) Trường Tiểu học 

Trung Lương: 990 triệu đồng; 

- Nhà đa chức năng 2 tầng, Trường THCS Trung Lương: 4.410 triệu đồng; 

- Cải tạo, nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng; xây dựng nhà hiệu bộ 2 tầng và 

các hạng mục phụ trợ Trường THCS Trung Lương: 6.700 triệu đồng; 
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Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, tại Đề án Phát triển 

giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo do UBND thị xã trình đã được HĐND thị xã thông qua tại 

Nghị quyết số 96/2020/NQ - HĐND ngày 22/12/2020; trong đó kinh phí để đầu tư 

cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên làm bãi tập cho học sinh đến 2025 trên địa bàn 

thị xã là là 112 tỷ đồng; hiện nay UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn khảo sát thực tế và huy động các nguồn lực để đầu tư, mở rộng khuôn viên 

đảm bảo tiêu chuẩn quy định. 

Câu 12. Đề nghị Thị xã đầu tư xây dựng Tuyến đường phía Đông cơ quan Hải 

quan bởi đây là tuyến đường giáp ranh giữa hai phường Nam Hồng và Bắc Hồng, nên 

UBND thị xã làm chủ đầu tư thì phù hợp hơn (Cử tri phường Nam Hồng).  

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thị xã đã giao cho Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thị xã chủ trì nghiên cứu, lập phương án đầu tư xây dựng; trong 

thời gian tới UBND thị xã sẽ triển khai khi cân đối được nguồn vốn theo quy định. 

Câu 13. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục quan tâm ưu tiên thu hút đầu tư các 

dự án về trên địa bàn xã Thuận Lộc, đặc biệt là xây dựng mở rộng đường Nguyễn 

Thiếp và hệ thống đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính của xã 

(Cử tri xã Thuận Lộc). 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian quan UBND thị xã đã tập 

trung huy động nguồn lực triển khai một số dự án công trình trên địa bàn xã Thuận 

Lộc như sau: 

- Hệ thống điện chiếu sáng đường Phan Kính, thị xã Hồng Lĩnh; tổng mức 

đầu tư 10,5 tỷ đồng; hiện nay đã triển khai xây dựng. 

- Dự án xây dựng 03 tuyến đường giao thông (gồm cả hệ thống cấp điện, cấp 

nước) tại khu dân cư Mụ Tý thôn Đồi Cao xã Thuận Lộc (giai đoạn 1); đã được 

phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng; hiện nay đang triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo; 

- Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, hiện nay UBND 

thị xã đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh xem xét đồng 

ý chủ trương đầu tư, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 

(UBND thị xã đề xuất tại Văn bản số 148/UBND - BQLDA ngày 08/02/2021 với 

tổng mức 220 tỷ đồng); 

- Ngoài ra, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã thông qua danh mục một số 

dự án đầu tư trong giai đoạn 2021-2022, trên địa bàn xã Thuận Lộc gồm: Đường 

giao thông và mương thoát nước khu dân cư Nương Tiên, thôn Phúc Thuận, xã 

Thuận Lộc; Mương tiêu úng, chống ngập lụt tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc; 

Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư Nhà Nếp, xã Thuận Lộc; Xây 

dựng đường giao thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc. 
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II. QUY HOẠCH, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Câu 1: Trong thời gian qua, phong trào nâng cấp, mở rộng chỉnh trang các 

tuyến đường trên địa bàn phát triển mạnh. Rất nhiều tuyến đường được Nhân dân 

đóng góp xây dựng, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, để đảm bảo tuổi thọ của các 

công trình này, đề nghị UBND thị xã cần có quy định mức tải trọng các phương tiện 

lưu thông trên các tuyến đường này đồng thời bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng 

thường xuyên để kéo dài tuổi thọ, vẻ đẹp các tuyến đường (Cử tri phường Bắc Hồng). 

Trả lời:  

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước vê giao thông vận tải trên địa bàn, 

UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát hệ thống biển báo 

hiệu giao thông trên địa bàn, trong đó có hệ thống biển báo tải trọng trên các tuyến 

đường. Trên cơ sở rà soát hệ thống biển báo hiệu, UBND thị xã sẽ tổ chức khôi phục 

các biển báo bị hư hỏng; đối với các tuyến đường chưa có biển báo, UBND thị xã trình 

cấp thẩm quyền xem xét, công bố tải trọng và tổ chức cắm biển báo theo quy định. 

- Đối với công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường: Hằng năm, UBND thị xã 

lập kế hoạch duy tu, bảo trì đường bộ trình Sở Giao thông Vận tải xem xét. Sau khi 

có quyết định phân bổ hằng năm, UBND thị xã tổ chức duy tu, bảo trì các tuyến 

đường theo Kế hoạch. 

Câu 2: Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giải 

tỏa hành lang cống Trung Lương, hành lang an toàn sông Minh, Cầu Liên lạc (Cử tri 

phường Trung Lương). 

Trả lời: Về nội dung này, UBND thị xã Hồng Lĩnh trả lời như sau:  

- Về giải tỏa hành lang Cống Trung Lương: Việc đôn đốc giải toả các hộ 

thuộc dự án di dời khỏi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi cống Trung Lương, nội 

dung này UBND thị xã Hồng Lĩnh đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo UBND 

phường Trung Lương bằng văn bản yêu cầu các hộ dân tháo dỡ công trình bàn giao 

mặt bằng hành lang bảo vệ công trình thủy lợi cống Trung Lương; tuy nhiên, qua 

kiểm tra đến thời điểm hiện tại vẫn còn 01 hộ (hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hiếu) 

chưa thực hiện di dời đến khu đất được bố trí tái định cư và một số hộ chưa tháo dỡ 

hết các công trình, vật kiến trúc... trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Trong thời 

gian tới UBND thị xã sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo Hội đồng bồi thường và UBND 

phường Trung Lương đôn đốc các hộ gia đình thực hiện tháo dỡ, di dời các công 

trình, vật kiến trúc, cây cối, nhà, tường rào... theo quy định để bàn giao mặt bằng 

ranh giới bảo vệ hành lang cống Trung Lương đã cắm tại thực địa. 

 - Về hành lang bảo vệ Sông Minh: Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời tới 

UBND thị xã sẽ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền phường Trung Lương tuyên truyên, 

vận động Nhân dân thực hiện việc di dời các hộ nằm trong hành lang bảo vệ Sông 

Minh vào khu tái định cư Dăm Quan, phường Trung Lương. 

 - Về hành lang bảo vệ cầu Liên Lạc: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thị xã đã 

chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cầu Liên Lạc thực hiện 

hoàn thành giải phóng mặt bằng hành lang bảo vệ cầu Liên Lạc; công trình đã 

hoàn thành và đang hoàn thiện thủ tục bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 
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Câu 3: Hiện nay tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Đổng Chi và đường 

Hà Huy Tập tại TDP1 phường Nam Hồng, lượng người và phương tiện đi lại nhiều, 

nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất cao. Đề nghị UBND thị xã, Công an thị xã 

cần lắp đặt thêm hệ thống đèn giao thông tại đây (Cử tri phường Nam Hồng). 

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

động nguồn lực để đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc và hoàn 

thiện hệ thống biển báo an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian sớm nhất; 

trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông tại nút ngã tư giao nhau giữa đường 

Nguyễn Đỗng Chi và đường Hà Huy Tập tại Tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, 

UBND thị xã tổ chức thực hiện sơn gờ giảm tốc trong năm 2021. 

Câu 4: Đề nghị UBND thị xã kiểm tra, rà soát và điều chỉnh quy hoạch một 

số tuyến đường để phù hợp với đời sống dân sinh (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, hiện nay UBND thị xã đang trình UBND tỉnh 

Hà Tĩnh xin chủ trương lập Dự án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; do đó, trong thời gian tới khi được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập Dự án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị 

Hồng Lĩnh thì UBND thị xã sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xem xét 

nội dung kiến nghị của cử tri phường Đậu Liêu về điều chỉnh một số tuyến đường 

trong thời gian thực hiện Dự án điều chỉnh quy hoạch chung. 

Câu 5: Hiện nay, dự án khu đô thị 6, 7 đang được nhà đầu tư triển khai san mặt 

bằng, qua quan sát có thể cao độ nền của khu dân cư này cao hơn cao độ của vùng dân 

cư tổ 7 hiện tại. Đề nghị UBND thị xã phối hợp với Nhà đầu tư kiểm tra lại, tránh tình 

trạng mưa lũ về làm ngập úng cục bộ khu dân cư hiện có (Cử tri phường Đậu Liêu). 

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

Lĩnh đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp tổ chức kiểm tra hiện trạng thực 

hiện thi công xây dựng của chủ đầu tư. Qua kiểm tra 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 cao trình thi công san nền được thực hiện phù hợp với quy hoạch 

san nền được duyệt cũng như phù hợp với hiện trạng thực tế của khu vực. Trong 

thời gian tới UBND thị xã sẽ chỉ đạo các phòng, ngành liên quan phối hợp với chủ 

đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi công xây dựng theo 

đúng hồ sơ được duyệt nhằm phát huy hiệu quả dự án.  

Câu 6: Đề nghị UBND thị xã tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 50/NQ-HĐND 

ngày 26/12/2018 của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa VI đối với các tuyến đường 

chỉnh trang đô thị có lộ giới từ 7 - 9 m (Cử tri phường Đức Thuận). 

Trả lời: Nội dung này UBND thị xã đã trình HĐND thị xã ban hành Nghị 

quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong 

công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó hỗ trợ đối 

với các tuyến đường trong khu dân cư có nền đường từ 6 - 9m; các tuyến đường đảm 

bảo điều kiện: Mặt đường tối thiểu rộng 4,25m; nền đường rộng tối thiểu 6m; phải 
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được đắp lề đường đầy đủ đúng quy định; mương thoát nước có tiết diện BxH (chiều 

rộng x chiều cao) = 40x50cm; thành xây gạch không nung dày 22cm hoặc bê tông 

dày 15cm; áo đường đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Vận động Nhân 

dân hiến đất 100%. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất (cây cối, hàng rào, 

các vật kiến trúc khác) bằng 70% kinh phí giải phóng mặt bằng được phê duyệt theo 

quy định hiện hành. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình bằng 50% giá trị xây lắp. 

Câu 7: (1) Tiến độ xây dựng một số công trình như Kè chống sạt lở khe 

Bình Lãng (giai đoạn 2), Đường Minh Khai trên địa bàn phường Bắc Hồng; (2) 

công trình đường Tổ dân phố 4 đến tổ dân phố 6 trên địa bàn phường Đậu Liêu 

đang còn quá chậm, đề nghị UBND thị xã đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh 

tiến độ (Cử tri phường Bắc Hồng, Đậu Liêu). 

Trả lời:  

Nội dung 1: Công trình Kè chống sạt lở khe Bình Lãng (giai đoạn 2): Tiến độ 

xây dựng còn quá chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể: 

- Kết quả thực hiện: Dự án ảnh hưởng đến đất ở, nhà ở và công trình vật 

kiến trúc của 71 hộ (49 hộ ảnh hưởng đến đất và tài sản, 22 hộ ảnh hưởng tài sản 

trên đất) với tổng diện tích 29.077,5 m
2
.
 
UBND thị xã Hồng Lĩnh đã phê duyệt giá 

trị bồi thường, hỗ trợ (05 đợt) cho 61 hộ với tổng số tiền 3.519,7 triệu đồng, đến 

nay có 61/61 hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. 

Đang lập hồ sơ trình UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt giá trị bồi thường cho 01 

hộ Phan Văn Dung với giá trị 26.351.000 đồng. 

- Tồn tại, vướng mắc: 09 hộ (trong đó 08 hộ thuộc diện phải tái định cư) 

chưa thống nhất với dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hộ 

đều kiến nghị về giá đất thu hồi được phê duyệt tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2019 của UBND thị xã Hồng Lĩnh thấp hơn giá thị trường và kiến nghị 

về các vị trí bố trí tái định cư. 

Về phương án giá đất thu hồi và giá đất tái định cư, trên cơ sở ý kiến đề xuất 

của Hội đồng bồi thường tại Văn bản số 138/PTQĐ-HĐBT ngày 14/4/2021, 

UBND thị xã Hồng Lĩnh đã có Văn bản số 481/UBND-TNMT ngày 29/4/2021 

thống nhất xác định lại giá đất cụ thể các thửa đất bị thu hồi phù hợp với giá thị 

trường hiện nay đồng thời thống nhất xác định lại giá đất tại các vị trí tái định cư. 

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính (đơn vị tư vấn) đang 

tiến hành điều tra, khảo sát để xác định. 

Về bố trí tái định cư: Để bố trí tái định cư cho 08 hộ bị ảnh hưởng của dự án, 

UBND thị xã Hồng Lĩnh thống nhất 02 vị trí để cho các hộ lựa chọn, gồm: 

 + Vị trí 01 tại quy hoạch khu dân cư tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, phường Đậu 

Liêu 15 lô (06 lô bám đường 3/2 và 09 lô bám đường quy hoạch).  

+ Vị trí 02 tại Khu dân cư xen dắm phía Nam trường THPT Hồng Lam bố trí 4 lô. 

 Hiện nay, Hội đồng bồi thường đang điều tra để xác định giá đất cụ thể tại 

02 vị trí tái định cư nêu trên. 
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2. Công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị 

Minh Khai: Hiện nay, đã được thi công xây dựng và chính thức hoàn thành đến 

ngày 03/3/2021; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đã thực hiện công tác 

nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và đang lập hồ sơ 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo đúng quy định. 

Nội dung 2: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị xã đã chỉ đạo các ban 

ngành liên quan tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; hiện 

nay đang chỉ đạo nhà thầu thi công huy động nhân lực, vật lực tập trung đẩy nhanh 

tiến đô thị công hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, theo kế hoạch sẽ 

hoàn thành việc thảm nhựa mặt đường trước ngày 30/7/2021. 

Câu 8: Đề nghị UBND thị xã hỗ trợ xi măng cho các tuyến đường chỉnh trang 

đô thị có lộ giới nhỏ hơn 6 mét (Cử tri phường Đức Thuận, Đậu Liêu). 

Trả lời: Nội dung này, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã ban hành Nghị 

quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ 

trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó hỗ 

trợ 100% khối lượng xi măng thực hiện xây dựng mặt đường bê tông và mương 

thoát nước đối với các tuyến đường không mở rộng được lộ giới đảm bảo điều 

kiện: Mặt đường ≥3m; nền đường rộng ≥4m; sử dụng bê tông đá 2x4 (hoặc đá 1x2) 

M200, dày 14cm; mương thoát nước có tiết diện BxH (chiều rộng x chiều cao) = 

40x50cm; thành xây gạch không nung dày 22cm hoặc bê tông dày 15cm. 

Câu 9: Hiện nay, đang có tuyến đường từ Cụm dân cư số 6 thuộc Tổ dân 

phố 10, phường Bắc Hồng đi Nghĩa trang liệt sỹ thị xã đang là đường đất. Đề nghị 

UBND thị xã có kế hoạch đầu tư xây dựng (Cử tri phường Bắc Hồng). 

Trả lời: Tuyến đường từ Cụm dân cư số 6 thuộc Tổ dân phố 10, phường Bắc 

Hồng đi Nghĩa trang liệt sĩ thị xã là tuyến đường giao thông nội phường; do đó, đề nghị 

UBND phường Bắc Hồng chủ trì, cùng cấp Ủy và Ban cán sự Tổ dân phố tổ chức vận 

động Nhân dân thực hiện theo cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị được quy định tại Nghị 

quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã về việc ban hành cơ chế hỗ 

trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025. 

Câu 10: Hiện nay, tuyến đường phía Đông xí nghiệp gạch Thuận Lộc cũ thuộc 

Cụm dân cư số 3, Tổ dân phố 1, phường Nam Hồng đã được Nhân dân và UBND 

phường xây dựng đồng bộ, đề nghị UBND thị xã cho phép đấu nối điện chiếu sáng để 

đảm bảo cảnh quan và an ninh cho Nhân dân (Cử tri phường Nam Hồng). 

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông phía Đông nhà máy 

gạch Thuận Lộc cũ thuộc Cụm dân cư số 3, Tổ dân phố 1, phường Nam Hồng là 

công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu quy hoạch dân cư phía Đông nhà máy gạch 

Thuận Lộc được UBND thị xã giao cho UBND phường Nam Hồng làm chủ đầu tư; 

đến nay công trình đã hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. 

Để có cơ sở xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng của tuyến đường vào hệ 

thống chiếu sáng chung toàn thị xã, UBND thị xã đã yêu cầu UBND phường Nam 

Hồng chuẩn bị hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng công trình (qua phòng 
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Quản lý đô thị) và bàn giao tài sản theo quy định để có cơ sở giao quản lý vận hành, 

bảo trì theo quy định. Sau khi hoàn thành việc bàn giao tài sản, UBND thị xã sẽ xem 

xét việc đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp quản lý. 

Câu 11: Đề nghị UBND thị xã cho lắp thêm 4 cột điện chiếu sáng trên tuyến 

đường Phan Bội Châu và 04 cột điện chiếu sáng trên tuyến đường Ngô Quyền vào 

đến di tích Văn hóa đền Đông Xá (Cử tri phường Đậu Liêu) 

Trả lời: Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị 

phối hợp cùng UBND phường Đậu Liêu kiểm tra thực địa các tuyến đường và thống 

nhất lập phương án bổ sung hệ thống chiếu sáng tại 02 tuyến đường nêu trên; việc tổ 

chức thực hiện theo phương án tận dụng bóng điện chiếu sáng cũ thu hồi trên tuyến 

đường Ngô Đức Kế, đường Lê Hữu Trác để lắp đặt bổ sung vào các vị trí phù hợp. 

Câu 12. Đề nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống mương 

thoát nước dọc theo đường Thống Nhất để đảm bảo chất lượng công trình và vệ 

sinh môi trường (Cử tri phường Trung Lương). 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn tiến hành khảo sát và tham mưu phương án; qua khảo sát thực tế nhận thấy 

hiện nay mặt bằng để xây dựng hệ thống mương thoát nước mặt đường đang còn 

gặp nhiều vướng mắc, chưa đảm bảo để thực hiện. Để triển khai thực hiện đề nghị 

UBND phường Trung Lương, vận động Nhân dân hiến đất và thực hiện chỉnh 

trang đô thị theo cơ chế quy định tại Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của Hội đồng Nhân dân thị xã. 

Câu 13: 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: Ngày 14/12/2020, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Quyết định 

số 2391/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ  tái định cư để 

xây dựng sân cống và phạm vi ảnh hưởng dòng chảy thuộc công trình đường Lê 

Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (đợt 6), với số tiền đã được phê duyệt 103.857.896 

đồng cho 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hội đồng bồi thường đã tổ chức chi trả kinh 

phí xong cho các hộ dân vào ngày 18/12/2020. 

Câu 14: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công 

đường Trần Nhân Tông làm lại 3 dãy cống dẫn nước đã bị hỏng khi thi công tuyến 

đường này để Hợp tác xã bơm nước phục vụ Nhân dân sản xuất vụ Xuân năm 2021 

(Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VNI là đơn vị trúng 

thầu thi công gói thầu xây lắp công trình đường Trần Nhân Tông. Đến nay nhà thầu 

thi công đã thi công hoàn thiện các cống dọc, cống ngang và cống thủy lợi để đảm bảo 

việc đưa nước phục vụ cho Nhân dân sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ.  
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Câu 15: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường 

tuần tra, kiểm soát, tu bổ, bảo trì một số công trình thể thao, cảnh quan trên địa bàn 

như: Sân vận động, Tiểu công viên - Hồ Bình Lãng, Hồ Điều hòa... để đảm bảo 

cảnh quan và tuổi thọ các công trình (Cử tri phường Bắc Hồng). 

Trả lời: Nội dung này, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, từ năm 2021, Ủy 

ban nhân dân thị xã đã hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường đô thị để quản lý, 

vận hành các hạng mục của Sân vận động, Tiểu công viên - Hồ Bình Lãng, Hồ Điều 

hòa, phường Bắc Hồng (Hợp đồng dịch vụ công ích số 07/HĐKT ngày 31/12/2020).  

Câu 16: Đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm 

các hành vi đổ rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, trâu bò phóng uế làm ảnh 

hưởng đến cảnh quan môi trường trên các trục đường chính của Thị xã, đặc biệt là 

trên tuyến đường 3/2 (Cử tri phường Bắc Hồng). 

Trả lời: Để xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian qua, Cấp ủy, 

Chính quyền thị xã, các cơ quan đơn vị liên quan đã hết sức quan tâm, tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình trạng đổ rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, trâu bò 

phóng uế làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trên các trục đường chính của 

Thị xã như: Nguyễn Đổng Chi, 3/2, Thống Nhất, Lê Duẩn nói riêng và trên toàn địa 

bàn Thị xã nói chung. Năm 2021 đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 

24/3/2021 về tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an 

toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 

19/02/2021 về Xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 

năm 2021; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2021 về tăng cường đảm bảo trật 

tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn thị xã.  

 III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 

Câu 1. Đề nghị UBND thị xã làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 

và phối hợp quản lý khu đất xí nghiệp gạch cũ để ngăn chặn tình trạng nhân dân đổ 

rác bừa bãi, không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường (Cử tri phường Nam Hồng). 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri phường Nam Hồng, UBND thị xã đã ban 

hành Văn bản số 17/UBND-TNMT ngày 07/01/2021 về việc đề nghị tăng cường quản 

lý tại các khu đất đã được UBND tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm  phát triển quỹ đất 

và kỹ thuật địa chính quản lý, trong đó có khu đất của xí nghiệp gạch Thuận Lộc; sau 

đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND phường Nam Hồng, phòng 

Tài nguyên và Môi trường để xử lý các tồn tại hạn chế như phản ánh của cử tri.  

Hiện tại, đơn vị đang hợp đồng với 01 cá nhân để bảo vệ tại khu đất, thời 

gian qua không còn hiện tượng người dân tự ý đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi 

trường tại khu vực này. 

Câu 2. Đề nghị UBND thị xã đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho 

các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư 6, 7 phường Đậu Liêu lúc nào có giấy 

CNQSD đất  khi đó mới tổ chức giải phóng mặt bằng (Cử tri phường Đậu Liêu) 

Trả lời. Tiếp thu ý kiến cử tri, nội dung này UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, 

ban đơn vị liên quan tập trung xử lý; đến nay, tất cả hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 
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bởi dự khu dân cư tổ dân phố 6, tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu đã được cấp giấy 

CNQSD đất và hoàn thành công tác GPMB, giao đất cho chủ đầu tư theo quy định. 

Câu 3. Đề nghị UBND thị xã điều chỉnh GCNQSD đất và hỗ trợ kinh phí 

cấp đổi giấy CNQSD đất cho Nhân dân sau khi đã hiến đất chỉnh trang đô thị (Cử 

tri phường Đức Thuận) 

Trả lời: Theo quy định tại Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì đối với các hộ 

gia đình, cá nhân điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thu hồi một phần 

diện tích đất thì phải nộp lệ phí là 25.000 đồng, còn phí 60.000 đồng được miễn. 

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

Câu 1: Hệ thống loa truyền thanh không dây của phường Đậu Liêu được 

UBND thị xã đầu tư đã hơn 10 năm hiện nay đã hư hỏng gần như hoàn toàn không 

thể dùng được nữa. Vậy, đề nghị UBND thị xã hỗ trợ đầu tư cho phường Đậu Liêu 

hệ thống mới để đảm bảo công tác tuyên truyền. 

 Trả lời: Hệ thống loa truyền thanh không dây của phường Đậu Liêu được đầu 

tư năm 2009, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. 

 Sau khi nhận được phản ánh của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã 

khóa VI, phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với UBND phường Đậu Liêu 

khảo sát và đề xuất UBND thị xã hổ trợ kinh phí để thay thế. 

Sau khi được sự thống nhất hỗ trợ kinh phí của UBND thị xã, từ cuối tháng 

4/2021, UBND phường Đậu Liêu đã trực tiếp ký hợp đồng lắp đặt hệ thống loa truyền 

thanh thông minh kịp thời vận hành thử nghiệm để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền đợt 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua. 

Câu 2: Hiện nay cả Tỉnh và Thị xã có cơ chế hỗ trợ tiền mua BHYT cho học 

sinh thuộc các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có thu nhập trung bình, nếu mua ở 

hộ gia đình thì mức đóng là 402.300đ nhưng nếu các em học sinh mua ở trường thì 

mức đóng là 563.200đ; nếu em nào muốn được mức đóng là 402.300đ thì phải lên 

UBND xin giấy chứng nhận mới được giảm, đây là thủ tục hành chính rườm rà gây 

phiền hà cho Nhân dân. Vậy, đề nghị Bảo hiểm xã hội Hồng Lĩnh nghiên cứu để 

thực hiện đồng bộ và giảm phiền hà cho Nhân dân (Cử tri phường Đậu Liêu). 

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 12, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 

năm 2014, học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và sẽ được ngân 

sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (ngân sách Trung ương hiện hỗ trợ bằng 30% mức 

đóng). Luật BHYT năm 2014 quy định các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh 

sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Về trách nhiệm thu BHYT của các trường 

học, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y 

tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT quy định cơ sở giáo dục thu tiền đóng 

BHYT phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên nộp vào Quỹ 

BHYT. Vì vậy, học sinh là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT và do cơ sở giáo dục 

thu tiền đóng (không thuộc đối tượng tham gia tại hộ gia đình). 
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Đối với học sinh thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức 

sống trung bình được hỗ trợ thêm 20% mức đóng từ ngân sách tỉnh đến 31/12/2020 

theo Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Ngày 08/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 263/2020/NQ-HĐND 

quy định việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, 

người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, 

người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Như vậy, đối tượng học sinh, 

sinh viên thuộc hộ gia đình nông lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình 

được ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ với tổng mức hỗ trợ bằng 50% mức đóng 

cho năm học 2020 - 2021 và các năm tiếp theo.  

Đối với thị xã Hồng Lĩnh, năm 2020 - 2021 chỉ hỗ trợ người dân tham gia 

BHXH tự nguyện và hộ gia đình giảm trừ tham gia BHYT (không hỗ trợ đối tượng 

hộ gia đình mức sống trung bình), cụ thể: 

+ Năm 2020: Hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 

20% mức đóng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn và bằng 20% mức 

đóng thành viên thứ nhất trong hộ gia đình giảm trừ tham gia BHYT. 

+ Năm 2021: Hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 

10% mức đóng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn và bằng 20% mức 

đóng thành viên thứ nhất trong hộ gia đình giảm trừ tham gia BHYT. 

Công tác BHYT học sinh năm học 2020 - 2021, căn cứ Văn bản số 

5524/UBND-VX1 ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học 

sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 và Hướng dẫn liên ngành số 16/LN-SGDĐT-

BHXH ngày 24/8/2020 giữa Sở GDĐT và BHXH tỉnh Hà Tĩnh, theo đó, BHXH thị xã 

đã tham mưu UBND thị xã ban hành Văn bản số 1160/UBND-BHXH ngày 01/9/2020 

về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 trong đó hướng dẫn 

cụ thể mức đóng cho đối tượng học sinh trên địa bàn. BHXH thị xã đã phối hợp với các 

cơ sở Giáo dục trên địa bàn hoàn thành thu, cấp thẻ cho 100% học sinh đảm bảo theo 

mức quy định (đối tượng học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình nông lâm ngư, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình là 50% mức đóng tương ứng 402.300 đồng). 

        Đối với các thành viên thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình (bao gồm 

đối tượng học sinh thuộc hộ gia đình mức sống trung bình) để được hưởng chính 

sách hỗ trợ của tỉnh cho đối tượng thuộc hộ gia đình mức sống trung bình thì phải 

có tên trong Quyết định phê duyệt hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức 

sống trung bình hàng năm của UBND thị xã. Học sinh đã có tên trong danh sách 

phê duyệt thì UBND các phường, xã không cần phải xác nhận. Trường hợp học 

sinh không có tên trong danh sách phê duyệt, hoặc học sinh có thông tin sai lệch so 

với danh sách phê duyệt thì phải qua UBND các phường, xã xác nhận để các nhà 

trường và cơ quan BHXH có căn cứ pháp lý thu đúng đối tượng, đúng mức tiền, 

đồng thời lưu hồ sơ làm cở sở thanh, quyết toán kinh phí, cung cấp hồ sơ khi có 

thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Công tác 

BHYT học sinh năm học 2020-2021, cơ quan BHXH và các nhà trường không yêu 

cầu phụ huynh, học sinh tăng thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định.  
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Câu 3: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra xem có 

thông tin hiện nay có giáo viên đã 16 năm nhưng chưa thực hiện việc luân chuyển 

theo quy định có đúng không ? nếu đúng như thế thì có trái quy định không ? (Cử tri 

phường Trung Lương). 

Trả lời: UBND thị xã đã giao Phòng Nội vụ phối hợp phòng Giáo dục và Đào 

tạo rà soát kiểm tra danh sách, tính đến cuối năm học 2019 - 2020, trên địa bàn thị xã 

có 42 giáo viên có 16 năm công tác tại trường hiện đang công tác, cụ thể: 

- Bậc học Mầm non: 32 người (MN Trung Lương: 03 người; MN Đức Thuận: 

05 người; MN Bắc Hồng: 09 người; MN Nam Hồng: 06 người; MN Đậu Liêu: 03 

người; MN Thuận Lộc: 06 người). 

- Cấp Tiểu học: 08 người (TH Trung Lương: 03 người, TH Đức Thuận: 02 

người; TH Bắc Hồng: 01 người, TH Nam Hồng: 01 người, TH Thuận Lộc: 01 người). 

- Cấp THCS: 02 người (THCS Đức Thuận: 01 người, THCS Bắc Hồng: 01 người).  

Việc thuyên chuyển giáo viên thời gian qua được thực hiện theo Quy chế 

thuyên chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở (gọi chung là trường học) công lập trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 

768/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND thị xã Hồng Lĩnh và Quyết định số 

1473/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc bổ sung một số nội dung của quy chế 

thuyên chuyên cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường học công lập trên 

địa bàn; được xét trên cơ sở rà soát, đề xuất của các trường học. Trước khi UBND thị 

xã ban hành quyết định thuyên chuyển thì danh sách được UBND thị xã giao các 

trường học tổ chức công khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (tại 

Công văn số 1134/UBND-GD&ĐT ngày 27/8/2020 của UBND thị xã). Sau khi công 

khai và xem xét trả lời các ý kiến của giáo viên, nhân viên (nếu có) theo quy định, 

UBND thị xã Hồng Lĩnh mới ban hành quyết định thuyên chuyển. Sau khi ban hành 

quyết định, không có phản ánh gì về UBND thị xã.  

Việc có giáo viên đã 16 năm công tác nhưng chưa thực hiện việc thuyên 

chuyển thì vẫn không trái quy chế, quy định; lý do cụ thể như sau:  

1. Về điều kiện cần (Giáo viên, nhân viên (trừ các đối tượng thuộc điều chỉnh 

theo NĐ158, NĐ150 của Chính phủ) đủ 10 năm trở lên; đối với các trường học tại xã 

Thuận Lộc đủ 05 năm thì thực hiện thuyên chuyển, nhưng do để đảm bảo tính ổn định 

về tổ chức và việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, phù hợp tình hình thực tế, cân 

đối về chất lượng và cơ cấu bộ môn; mỗi năm chỉ thuyên chuyển tối đa 10% trong tổng 

số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của toàn ngành. Đối với từng trường, căn cứ 

tình hình cụ thể, có thể thấp hơn hoặc cao hơn nhưng không quá 15% số cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường; việc xét thuyên chuyển số lượng giáo viên của 

mỗi trường được xét theo số năm công tác cao nhất từ trên xuống, do vậy có những 

giáo viên có 16 năm trở lên, nhưng tại trường đó đã chuyển đủ 15% theo các thứ tự ưu 

tiên thuyên chuyển theo quy định (số lượng tối đa), thì không thực hiện thuyên chuyển.  

 2. Do một số môn đặc thù, nếu 01 giáo viên công tác 16 năm, có nhu cầu 

thuyên chuyển, nhưng không có giáo viên ở trường khác cùng bộ môn thuộc diện 
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thuyên chuyển đi thì cũng không thực hiện được việc thuyên chuyển. Nếu giáo viên, 

nhân viên thuộc diện thuyên chuyển nhưng có nguyện vọng ổn định gia đình tại 

trường thuộc phường, xã nơi mình đang sinh sống, cư trú (trừ các trường thuộc 

phường  Bắc Hồng, Nam Hồng) nếu không có giáo viên trường khác có nguyện vọng 

chuyển đến thì cũng không thực hiện thuyên chuyển.  

3. Có 6 nhóm trường hợp chưa thực hiện thuyên chuyển theo quy định tại Điều 

8, Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND thị xã và trường hợp là 

con đẻ, con dâu, con rể liệt sỹ thì chưa thực hiện trong thời gian không quá 03 năm 

học tính đến thời điểm phải thực hiện thuyên chuyển.   

Câu 4: “Vừa qua HĐND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ cho cán bộ cấp chi 

đoàn, chi hội nhưng vẫn còn thấp. Vậy đề nghị HĐND và UBND thị xã trích ngân 

sách để hỗ trợ thêm cho đội ngũ cán bộ các chi đoàn, chi hội để đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ đề ra” (Cử tri phường Đậu Liêu).  

Trả lời: Cán bộ cấp chi đoàn, chi hội thuộc đối tượng là những người trực 

tiếp tham gia các công việc khác ở thôn, tổ dân phố. Tại Khoản 1, Điều 14a, Nghị 

định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung 

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). Như vậy, theo quy định của Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì đối tượng này không được hưởng phụ cấp hàng 

tháng mà trích từ đoàn phí, hội phí cho các đoàn thể để chi trả. 

Tuy nhiên, 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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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, 
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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. 

4. 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 như trình bày nêu trên. Vì vậy, 

đối với ý kiến của cử tri kiến nghị HĐND và UBND thị xã trích ngân sách để hỗ 

trợ thêm cho đội ngũ này là không thể thực hiện, bởi không có quy định của pháp 

luật cho phép HĐND và UBND thị xã thực hiện cơ chế hỗ trợ này.  

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

họp thứ 14 - 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; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

-  Ủy ban UBMTTQ, các đoàn thể Thị xã; 

-  Các thành viên UBND Thị xã; 

-  Chánh, PVP HĐND-UBND Thị xã; 

-  Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thị xã; 

-  Các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

-  UBND phường, xã;  

-  Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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