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Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 - 

HĐND huyện khóa XX, ngày 21/12/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 

4137/BC-UBND về phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 

4 Hội đồng nhân dân huyện.  

Sau khi có báo cáo phương án giải quyết, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo 

các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Ý kiến 1. Đề nghị huyện thực hiện BHYT học sinh theo hộ gia đình, không bắt 

buộc học sinh thực hiện tại các nhà trường để nhân dân được hưởng chính sách hỗ 

trợ theo hộ gia đình, giảm mức đóng góp, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân (cử tri 

nhiều xã). 

* Trả lời: Căn cứ theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 12 và khoản 2 Điều 

13 Luật BHYT số 46/2014/QH13, ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật BHYT, quy định học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia BHYT có thứ tự 

sắp xếp thứ 4, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình có thứ tự sắp xếp thứ 5. 

Và trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT 

khác nhau thì đóng BHYT theo nhóm đối tượng cao hơn mà người đó được xác định 

theo thứ tự. 

- Do đó học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trừ 

trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác (thẻ BHYT ưu tiên) thì bắt 

buộc đăng ký tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng học sinh, sinh viên. 

Ý kiến 2. Hiện nay, một số giáo viên luân chuyển các trường xa nhà đã nhiều 

năm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chưa được luân chuyển về gần nhà. Đề 

nghị huyện có giải pháp xử lý (cử tri nhiều xã). 

* Trả lời: Thời điểm trước khi kì họp thứ 4 HĐND huyện, toàn huyện có 25 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục có thời gian công tác từ 5 năm tại đơn vị có 

khoảng cách từ nhà đến trường từ 15 km trở lên ( không tính số ngoại tỉnh). 

Tháng 01 năm 2022, UBND huyện đã thuyên chuyển số CB, GV, NV từ nhà 

đến trường có khoảng cách 15 km trở lên là 8/25 người, còn 17 người chưa thể điều 

chuyển được (trong đó có 12 người ngoại huyện). Ngoài ra, có 8 giáo viên mới tuyển 

dụng mới và 02 giáo viên thuyên chuyển từ ngoại tỉnh mới về phải bố trí khoảng 

cách trên trên 15 km. 

Như vậy đến thời điểm này, vẫn có 27/1862 cán bộ, giáo viên, nhân viên có 

khoảng cách xa nhà trên 15km (không tính số ngoại tỉnh). Tuy nhiên có đến 18 người 

là ở ngoại huyện ( 12 người cũ và 6  mới tuyển dụng) rất khó bố trí gần hơn được vì 

khoảng cách của nơi ở đến huyện Cẩm Xuyên là đã từ 10km trở lên. 



 
 

Thời gian tiếp theo UBND huyện tiếp tục bố trí một cách hợp lí nhất cho đội 

ngũ toàn ngành để họ yên tâm công tác. Cụ thể: Dịch chuyển giáo viên theo khoảng 

cách hợp lí, hài hòa, cơ bản đảm bảo công bằng trong khoảng cách từ nhà đến trường 

của các cá nhân. Tiếp tục tuyển dụng giáo viên và sẽ bố trí đến các đơn vị vùng trong 

và ven biển để ưu tiên luân chuyển các giáo viên xa nhà đã dạy lâu năm được về gần 

nhà. 

Ý kiến 3. Đề nghị huyện sớm hỗ trợ kinh phí đã xây dựng, sửa chữa nhà ở của 

nhân dân và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ theo 

Quyết định số 22 tại các địa phương bị ảnh hưởng (cử tri xã Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, 

Cẩm Mỹ, Yên Hòa). 

* Trả lời: Huyện Cẩm Xuyên được Ban chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt hỗ trợ xây 

dựng 108 nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão, lũ, với tổng kinh phí thực hiện 

7.530 triệu đồng và 5 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ với tổng số tiền 10 tỷ. Đến nay 

đã chuyển đủ kinh phí cho hộ dân và UBND các xã.  

Ngoài hỗ trợ theo QĐ 22 của tỉnh, huyện đã phê duyệt hỗ trợ sửa chữa 10 nhà ( 

trong đó 5 nhà thuộc hộ gia đình người có công và 5 nhà thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo) với tổng số tiền 300 triệu (30 triệu/hộ) đến nay các hộ đã hoàn thành, đưa vào 

sử dụng và huyện đã chuyển đủ số tiền cho các hộ gia đình như phê duyệt. 

Ý kiến 4. Di tích văn hóa cấp tỉnh Miếu Cồn Thờ là nơi thành lập chi bộ Đảng 

đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên nhưng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị 

huyện hỗ trợ kinh phí nâng cấp, tu bổ (cử tri xã Cẩm Hưng). 

* Trả lời: Miếu cồn thờ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là di tích lịch sử 

văn hóa cấp tỉnh năm 2011 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 6/1/2011. Đối 

với các di tích được xếp hạng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc Gia chống 

xuống cấp di tích, hàng năm UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với các di tích nằm 

trong diện bị xuống cấp cần tu bổ, tôn tạo. Năm 2015, Di tích Miếu Cồn thờ được Ủy 

ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). 

Ngày 29/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số  

632/SVHTTDL-QLVH về việc triển khai các đề án, chính sách liên quan đến lĩnh 

vực văn hóa. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hưng tại tờ trình số 

198/TTr-UBND ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra thực tế và đã đề 

xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo trong đó có đề xuất hỗ trợ kinh phí cho di tích 

Miếu Cồn thờ xã Cẩm Hưng (tại Công văn số 1388/UBND-VHTT ngày 25/5/2022 

về việc đề xuất phân bổ kinh phí chống xuống cấp di tích và hỗ trợ kinh phí thành lập 

Câu lạc bộ). 

Tuy nhiên, để bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, yêu cầu Ủy ban 

nhân dân xã Cẩm Hưng hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

được hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia chống xuống cấp di tích của UBND tỉnh, 

đồng thời tranh thủ huy động nguồn lực xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo di tích. 

Ý kiến 5. Đề nghị huyện có giải pháp phát huy công năng, hiệu quả sử dụng của 

Sân vận động huyện (cử tri thị trấn Cẩm Xuyên). 

* Trả lời: Năm 2020 sân vận động huyện được bố trí kinh phí để nâng cấp sữa 

chữa. Tuy nhiên hiệu quả sử dụng của sân vận động huyện chưa phát huy hết hiệu 

quả và công năng sử dụng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 25 sân bóng đá mini nhân 



 
 

tạo, được đầu tư cơ sở hạ tầng, đèn chiếu sáng, điều kiện phục vụ tốt. Vì vậy, người 

dân có xu hướng lựa chọn việc chơi thể thao trên sân cỏ nhân tạo nhiều hơn. Do đó, 

sân vận động ở huyện cũng như các sân vận động ở cơ sở đều giảm số lượng người 

đến tập luyện dẫn đến chưa phát huy hết hiệu quả và công năng sử dụng của Sân vận 

động. Để phát huy hiệu quả và công năng sử dụng của sân vận động huyện, Ủy ban 

nhân dân huyện đã triển khai các phương án: 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông chỉnh trang mặt bằng sân, chuẩn 

bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao 

toàn huyện lần thứ IX;  

- Sau sự kiện khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn huyện lần thứ IX năm 

2022 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6. Ủy ban nhân dân huyện có phương án kêu 

gọi xã hội hóa qua việc cho tư nhân khai thác quản lý và đầu tư kinh phí cải tạo, bảo 

dưỡng mặt cỏ, tổ chức các hoạt động huấn luyện, tổ chức thi đấu, mở các lớp đào tạo 

các môn thể thao để phát huy công năng sử dụng của sân vận động huyện.  

- Giao Trung tâm Văn hóa - Truyền thông liên hệ, kêu gọi các tổ chức hoặc cá 

nhân có nhu cầu khai thác sử dụng và ký kết hợp đồng cho phép sử dụng sân vận 

động huyện (khi huyện có nhu cầu tổ chức các giải thi đấu hoặc tổ chức các sự kiện 

cấp huyện thì bên được phép sử dụng, khai thác phải trả lại mặt bằng và hiện trạng 

để  

Ý kiến 6. Đề nghị huyện sớm triển khai thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500 

cho thị trấn Thiên Cầm (cử tri thị trấn Thiên Cầm). 

* Trả lời: Trong thời gian qua UBND huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành 

việc điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận năm 2019 và 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 26/3/2020. 

Năm 2021 UBND huyện đã huy động các nguồn lực bằng hình thức xã hội hóa để 

lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm ở 

Bắc Thiên Cầm với diện tích 184,3ha đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 4063/QĐ-UBND ngày 14/12/2021; triển khai hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu đô thị và tổ hợp khách sạn-nghỉ dưỡng Nam Thiên Cầm với diện tích 

28,1ha đã trình Sở Xây dựng thẩm định xong và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện căn cứ định hướng 

của quy hoạch chung, tiếp tục xúc tiến đầu tư để huy động các nguồn lực và cân đối 

nguồn ngân sách huyện để tổ chức lập quy hoạch chi tiết ở các vùng có tiềm năng lợi 

thế. Riêng đối với các khu dân cư hiện hữu ở thị trấn Thiên Cầm đang chiếm tỷ lệ 

diện tích khá lớn, để lập quy hoạch chi tiết 1/500 toàn bộ diện tích này cần một số 

kinh phí khá lớn. Vì vậy trước mắt để quản lý việc xây dựng trong các khu dân cư 

hiện hữu đề nghị UBND thị trấn Thiên Cầm căn cứ quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

trên địa bàn huyện, ban hành kèm theo Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 

24/4/2020 để thực hiện. 

Ý kiến 7. Đợt mưa lũ vừa qua làm sạt lỡ khá nghiêm trọng tuyến đường Vịnh-Thành 

Quang đoạn qua thôn An Việt xã Cẩm Thành (Cử tri xã Cẩm Thành). Đề nghị huyện có 

giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân. 

* Trả lời: Trong đợt mưa lớn tháng 10 năm 2021 đã làm sạt lở bờ sông và sạt lở 

một đoạn lề đường (vào đến mặt đường nhựa) như phản ánh của cử tri. Sau khi nhận 



 
 

được thông tin, UBND huyện đã giao cho các phòng ban chuyên môn kiểm tra và chỉ đạo 

UBND xã Cẩm Thành làm rào chắn, biển cảnh báo tạm thời để đảm bảo an toàn giao 

thông, đồng thời đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục. Đến nay đã hoàn 

thành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và đang trình UBND tỉnh phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật, với tổng mức đầu tư 5,3 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành thi công công 

trình trước mùa mưa bão năm 2022. 

Ý kiến 8. Đề nghị huyện khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, mở rộng giải phân 

cách, giải tỏa hành lang tại các điểm: Ngã 3 đường Cẩm Thạch đi Thạch Hội giao nhau 

với đường Quốc lộ 1A tại Cẩm Thành, Ngã tư đường Vịnh - Thành - Quang giao với 

đường tránh Quốc lộ 1A tại xã Cẩm Vịnh, Ngã tư đường nối đường tránh Quốc lộ 1A đi 

mỏ sắt Thạch Khê giao nhau với đường 26/3 tại xã Cẩm Bình (Cử tri các xã Cẩm Vịnh, 

Cẩm Thành, Cẩm Bình). Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư 567 thôn Tân Hải xã 

Cẩm Nhượng (Cử tri xã Cẩm Nhượng). Lắp đặt hệ thống biển báo giao thông trên tuyến 

đường Quốc lộ 8C đoạn qua xã Cẩm Quan (Cử tri xã Cẩm Quan). Lắp đặt hệ thống biển 

báo giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Quang-Yên-Hòa và đường 26/3 tại Thôn 

3 xã Cẩm Quang (Cử tri xã Cẩm Quang). 

* Trả lời: Ngã ba đường Cẩm Thạch-Thạch hội giao nhau với Quốc lộ 1, hiện 

nay đang đề nghị UBND tỉnh đưa vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án xây dựng huyện, 

phòng Kinh tế và Hạ tầng trong quá trình thiết kế điểm đấu nối với QL1 cần xem xét 

kỹ hồ sơ để đề xuất mở rộng nút giao đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo 

quy định, nếu vướng mặt bằng thì đề xuất bố trí kinh phí để giãi tỏa. 

- Ngã tư đường Vịnh-Thành-Quang giao với đường tránh QL1: Năm 2020 

UBND huyện đã đề xuất Ban an toàn giao thông tỉnh lắp cụm đèn tín hiệu tại ngã tư, 

hiện nay Cục quản lý đường bộ đã bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thành hệ thống đèn 

tín hiệu tại địa điểm này. 

- Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư 567 thôn Tân Hải xã Cẩm Nhượng 

(Cử tri xã Cẩm Nhượng). Việc lắp cụm đèn tín hiệu tại ngã tư đường Tân Hải giao 

với QL15B thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông, UBND huyện đã đề xuất 

nhiều lần đến Sở Giao thông, Ban an toàn giao thông tỉnh, mặc dù Ban an toàn giao 

thông tỉnh đã trực tiếp khảo sát nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết. Tiếp 

thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao phòng KT-HT tiếp tục tham mưu đề xuất. 

- Lắp đặt hệ thống biển báo giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 8C đoạn qua xã 

Cẩm Quan (Cử tri xã Cẩm Quan): Hệ thống biển báo dọc Quốc lộ 8C nói chung và đoạn 

qua địa bàn xã Cẩm Quan nói riêng, năm 2020 UBND huyện đã kiến nghị Sở Giao thông 

vận tải, Ban an toàn giao thông tỉnh nhiều lần, đến nay Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo 

đơn vị quản lý đường bộ lắp bổ sung một số biển báo qua các trường học tại Cẩm Quan, 

Cẩm Mỹ, Nam Phúc Thăng, tuy nhiên qua kiểm tra vẫn đang còn nhiều biển báo ở các 

đường nhánh vào trục thôn, đường cong còn thiếu hoặc đã mất biển nhưng chưa được 

khắc phục, bổ sung. Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 15/4/2022 UBND huyện tiếp tục 

có văn bản số 921/UBND đề xuất Sở Giao thông vận tải, Ban an toàn giao thông tỉnh 

lắp đặt bổ sung nhưng đến nay, đơn vị quản lý tuyến đường QL8C chưa thực hiện lắp 

biển bổ sung. 

- Ngã tư đường đi mỏ sắt Thạch Khê giao với đường 26/3(ĐH 131).  Lắp đặt hệ 

thống biển báo giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Quang-Yên-Hòa và 



 
 

đường 26/3 tại Thôn 3 xã Cẩm Quang (Cử tri xã Cẩm Bình, Cẩm Quang). Tiếp thu ý 

kiến của cử tri, UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra cụ thể, tham 

mưu phương án khắc phục, xử lý. Đến nay ở các điểm nút giao trên đã thực hiện việc 

cắm biển báo nguy hiểm, biển báo giao nhau. 

Ý kiến 9. Đề nghị huyện lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu luồng lạch dưới mố cầu 

Nhượng - Lĩnh; lắp đặt hệ thống chiếu sáng hai bên Cầu Nhượng - Lĩnh, cầu Trung- 

Lĩnh (cử tri Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng). 

* Trả lời: Cầu Nhượng - Lĩnh nằm trên Quốc lộ 15B hiện nay Bộ Giao thông 

đang giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý. Trong năm 2021, UBND huyện đã 

nhiều lần kiến nghị đề xuất về việc lắp hệ thống điện chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng, 

tuy nhiên đến nay chưa được giải quyết. Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 15/4/2022 

UBND huyện tiếp tục có văn bản số 921/UBND đề xuất Sở Giao thông vận tải, Ban 

an toàn giao thông tỉnh để lắp đặt đèn tín hiệu nhưng đến nay chưa được Sở GTVT 

và Ban ATGT tỉnh giải quyết. 

 Cầu Trung-Lĩnh nằm trên trục đường huyện ĐH 129 và cũng là tuyến đường 

trục xã của Cẩm Trung và Cẩm Lĩnh. Hiện nay các tuyến đường huyện trên địa bàn 

có rất nhiều cầu bắc qua sông tương tự như Cầu Trung – Lĩnh, nhưng nguồn ngân 

sách huyện còn hạn hẹp và đang phải tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm, 

chưa có điều kiện để lắp đặt các hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường cũng 

như các cầu bắc qua sông. Tiếp thu ý kiến của cư tri, UBND huyện đề nghị UBND 

xã Cẩm Lĩnh, UBND xã Cẩm Trung phối hợp huy động các nguồn vốn xã hội hóa để 

thực hiện. 

Ý kiến 10. Đề nghị huyện tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, có giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ gia súc không đưa vào các 

khu giết mổ tập trung (Cử tri nhiều xã). 

* Trả lời:  

a. Đối với tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: năm 2022, 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch để kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong các lĩnh vực: nông nghiệp, cửa hàng ăn uống, sản xuất, cung ứng thực 

phẩm trên địa bàn huyện (KH số 16/KH-UBND ngày 04/01/2022 về triển khai công tác 

đảm bảo ATTP, phòng chống dịch Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022; 

KH số 02/KH-BC ngày 29/3/2022 về thực hiện tháng hành động vệ sinh an toàn thực 

phẩm năm 2022); Thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm 

(QĐ 66 ngày 10/01/2022 về thành lập đoàn liên ngành kiểm tra ATTP trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022; QĐ 1676 ngày 14/4/2022 về thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành ATTP “tháng hành động vì ATTP” năm 2022; QĐ 6123 ngày 

14/12/2021 về thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản vụ Xuân 2022); Đoàn liên ngành về ATTP đã tổ chức 

kiểm tra 36 cơ sở, xử phạt 6 cơ sở với số tiền 5.400.000 đồng. Tổ chức thẩm định, cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 36 cơ sở, ký cam kết với 3773 cơ sở sản xuất 

ban đầu nhỏ lẻ theo quy định. 

b. Đối với hoạt động kiểm soát giết mổ: Toàn huyện hiện có 5 cơ sở giết mổ gia 

súc đang hoạt động trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Bình, Cẩm Nam, Cẩm 

Duệ, Cẩm Lộc và được bố trí đảm bảo cho hoạt động kiểm soát giết mổ được tổ chức 

đúng quy định; mỗi ngày có 110-120 con lợn và trâu bò được đưa vào giết mổ tập 



 
 

trung, tỷ lệ gia súc giết mổ tập trung toàn huyện đạt 90-92% đối với lợn, 100% đối 

với trâu bò (tăng hơn 22,2% so với năm 2021). Đạt được kết quả, UBND huyện đã 

triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể: 

- Ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo: công điện 55/CĐ-UBND ngày 

07/01/2022, Công văn 401/UBND-TTUD ngày 23/02/2022, Công văn 941/UBND-

NN ngày 19/4/2022, Thông báo 75/TB-UBND ngày 10/01/2022, Quyết định 

206/QĐ-UBND ngày 18/01/2022,… 

- Đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, xử phạt đối với hoạt động giết mổ 

động vật (206/QĐ-UBND ngày 18/01/2022). Cùng với đoàn cấp huyện, 23/23 xã thị 

trấn cũng thành lập đoàn kiểm tra của địa phương mình. Trong 6 tháng đầu năm đã 

xử phạt 7 cơ sở vi phạm với số tiền 7.880.000 đồng. Sau khi các đoàn liên ngành 

hoạt động và xử phạt vi phạm, hoạt động giết mổ động vật cơ bản được chấn chỉnh, 

tỷ lệ giết mổ tăng hơn 22% so với cùng kỳ. 

- Hướng dẫn các địa phương thông báo, tuyên truyền và tổ chức hướng dẫn để 

đưa các hộ kinh doanh giết mổ vào cơ sở giết mổ tập trung theo quy định (tại công 

điện 55/CĐ-UBND ngày 07/01/2022, Công văn 401/UBND-TTUD ngày 

23/02/2022, Công văn 941/UBND-NN ngày 19/4/2022). 

- Đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận việc khai báo các vi phạm về giết 

mổ (Thông báo 75/TB-UBND ngày 10/01/2022). 

* Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, 

chấn chỉnh, xử phạt đối với các trường hợp vi phạm về giết mổ động vật sai quy 

định. Để chấn chỉnh hoạt động giết mổ được triệt để, UBND huyện đề nghị nhân dân 

tăng cường phát hiện, khai báo các trường hợp vi phạm về đoàn liên ngành, UBND 

các cấp để xử lý, răn đe. Đồng thời đề nghị người tiêu dùng ưu tiên sử dụng các sản 

phẩm thịt gia súc được cơ quan thú y kiểm soát để đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm và hạn chế việc giết mổ sai quy định trong khu dân cư. 

Ý kiến 11. Đề nghị huyện nghiên cứu chuyển cống ngăn mặn sông Nạc ra phía 

bắc để tăng dung tích dự trữ nước phục vụ tưới cho các thôn dùng nước trạm bơm 

(cử tri xã Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh). 

* Trả lời: Công trình cống sông Nạc, xã Cẩm Hưng là công trình thuỷ lợi đa 

mục tiêu có chức năng tiêu thoát lũ, tiêu úng cho các xã Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh đồng 

thời tạo nguồn cấp nước tưới phục vụ cho 230ha đất sản xuất nông nghiệp. 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri các xã Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, phòng Nông 

nghiệp và PTNT đã chủ trì phối hợp cùng phòng, ngành có liên quan tổ chức kiểm 

tra, đánh giá hiện trạng công trình hiện có và vị trí đề xuất dự kiến; Qua kiểm tra, đã 

giao UBND xã Cẩm Hưng thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành khảo sát, đánh giá tính 

khả thi và so sánh hiệu quả giữa việc chuyển cống ngăn mặn sông Nạc về phía Bắc 

so với giữ nguyên cống tại vị trí cũ. 

Về lâu dài: Hệ thống sông Nạc bao gồm cống sông Nạc và hệ thống tiêu úng, 

tiêu thoát lũ sông Nạc đã được UBND huyện đề xuất UBND tỉnh cho phép lập báo 

cáo chủ trương đầu tư vào Dự án tổng thể “Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu 

thoát lũ, chống ngập úng vùng Nam huyện Cẩm Xuyên” theo Tờ trình số 

2529/Ttr-UBND ngày 7/9/2020 đồng thời đề xuất UBND tỉnh đưa vào nguồn vốn 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Văn bản số 1010/UBND-TCKH ngày 

15/4/2021 của UBND huyện. 



 
 

Ý kiến 12. Đề nghị huyện có giải pháp xử lý triệt để các trường hợp đánh bắt 

hải sản bằng dụng cụ tận diệt như dã cào và xung điện (cử tri nhiều xã); kiểm tra, xử 

lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép tại đảo Bớc (cử tri xã Cẩm Nhượng). 

* Trả lời:  

3.1. Về khai thác thủy sản bằng dụng cụ tận diệt: 

Khai thác thủy sản hợp pháp đang là nội dung trọng tâm trong các chương trình 

hành động nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững, hiệu quả. Thời gian vừa qua, 

UBND tỉnh, UBND huyện đã triển khai nhiều nhiệm vụ để ngăn chặn, xử lý tình 

trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Cụ thể đã triển khai các giải pháp sau: 

- UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất 

độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản, trong đó giao Phòng Nông nghiệp và 

PTNT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. 

- Xây dựng kế hoạch quản lý tàu thuyền, kiểm soát việc sử dụng vật liệu nổ, 

xung kích điện, các hoạt động khai thác không đúng quy định trong khai thác thủy 

sản, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành huyện, UBND các 

xã, thị trấn. 

- Phối hợp với Đồn Biên phòng Thiên Cầm, UBND các xã, thị trấn trong việc 

phát hiện và xử lý các vi phạm về khai thác thủy sản, đặc biệt là khai thác bằng dụng 

dạ cào (sử dụng ngư lưới cụ có mắt lưới nhỏ so với vùng biển/ngư trường khai 

thác/nghề khai thác). Trong năm 2021 xử lý 6 vụ vi phạm/8 tàu cá, xử phạt 117,5 

triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2022 phát hiện và xử lý, tạm thu giữ 02 tàu cá trái 

phép, nhắc nhở, cảnh cáo 18 tàu cá. 

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục triển khai các giải pháp để xử lý triệt 

để tình trạng khai thác tận diệt, khai thác bất hợp pháp, trong đó tập trung các giải 

pháp như: 

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư 

cụ bị cấm để khai thác thủy sản huyện; xây dựng kế hoạch quản lý tàu thuyền, kiểm 

soát việc sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức các chủ tàu trong việc sử dụng ngư lưới cụ 

phù hợp với nghề/vùng biển khai thác, tuyệt đối không sử dụng các dụng cụ, phương 

tiện khai thác mang tính tận diệt (như: dạ cào, xung điện), thu hồi chất nổ, các ngư cụ 

bị cấm sử dụng. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, phối hợp với Đồn Biên phòng Thiên Cầm trong 

việc kiểm soát phương tiện ra vào cửa lạch, tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các 

trường hợp khai thác trái phép để răn đe. 

- Thiết lập các tổ chức cộng đồng trong việc khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản, đồng thời khuyến khích việc phát hiện, khai báo các trường hợp vi phạm về khai 

thác thủy sản. 

3.2. Về kiểm tra, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép tại đảo Bớc 

Khu vực âu phía trong đảo Bớc là nơi tránh trú của tàu thuyền mỗi khi có giông 

bão mà chưa kịp về bến, việc nuôi trồng thủy sản tại đây có thể ảnh hưởng đến hoạt 

động của các tàu thuyền khi có giông bão.  

- Xử lý ý kiến của cử tri xã Cẩm Nhượng và thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về nuôi trồng thủy sản, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế việc 



 
 

nuôi thủy sản tại khu vực đảo Bớc (Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Đồn 

biên phòng Thiên Cầm, UBND xã Cẩm Nhượng, Hiệp hội nghề cá Cẩm Nhượng, 03 

chủ tàu cá xã Cẩm Nhượng). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có khoảng 10 

phao nổi đánh dấu vị trí đăng nuôi sò, diện tích khoảng 1ha (chiều cao lưới đăng nổi 

trên nền đáy 30cm). Theo ý kiến của Hiệp hội nghề cá Cẩm Nhượng, và 03 chủ tàu 

cá xã Cẩm Nhượng tham gia kiểm tra thì với hiện trạng nuôi thủy sản như vậy không 

ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của tàu thuyền. 

- Để quản lý và tiến tới chấm dứt việc nuôi thủy sản trái phép tại đảo Bớc trong 

thời gian tới, UBND huyện đã giao: 

+ Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng: Thông báo cho các hộ đang nuôi trồng 

thủy sản tại khu vực đảo Bớc đến UBND xã để khai báo đầy đủ về hoạt động nuôi 

của hộ; sau khi thu hoạch không được thả nuôi lại. 

+ Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh: Rà soát, lập danh sách các hộ đang nuôi trồng 

thủy sản tại đảo Bớc có đăng ký hộ khẩu trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh; thông tin cho các 

hộ về nội dung sai phạm khi nuôi trồng thủy sản tại đây đồng thời sau khi thu hoạch 

không được thả nuôi lại. 

Ý kiến 13. Đợt mưa lũ vừa qua làm sạt lỡ khá nghiêm trọng bờ sông đoạn thôn 

Lạc Thọ, thôn Hà Văn - xã Cẩm Lạc (cử tri xã Cẩm Lạc). Đề nghị huyện có giải 

pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân. 

* Trả lời:  Đợt mưa lũ từ ngày 12/10-18/10/2021 kết hợp việc xả lũ của các hồ 

chứa Kẻ Gỗ (100 m
3
/s), Bộc Nguyên (20 m

3
/s), hồ Sông Rác (200 m

3
/s) đã gây thiệt 

hại nặng nề tại các địa phương trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí thiệt hại hơn 62 

tỷ đồng. Mưa lũ đã làm sạt lở 2,5km bờ sông tại các xã Cẩm Lạc, Cẩm Thạch đặc 

biệt tại thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc có đoạn sạt lở sâu đến 10m làm sụt lún, hư hỏng 

hệ thống đường trục thôn, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện đã kịp thời báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh về tình 

hình thiệt hại và đề xuất hỗ trợ kinh phí để khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra 

tại Văn bản số 3366/BC-UBND ngày 21/10/2021. 

Trên cơ sở đề xuất của huyện, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí “hỗ trợ khắc 

phục, sửa chữa khẩn cấp công trình kè sông Rác, xã Cẩm Lạc” từ nguồn hỗ trợ của 

Trung ương theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 với tổng mức đầu 

tư 13,8 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm tổ chức 

thi công xây dựng công trình. 

Ý kiến 14. Đề nghị huyện có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do trại 

chăn nuôi lợn của người dân xã Kỳ Bắc xã thải ra đập Hóa Dục (cử tri xã Cẩm Lĩnh). 

* Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến kiến nghị của cử tri xã Cẩm Lĩnh về nước 

thải của trang trại chăn nuôi lợn ảnh hưởng đến chất lượng nước đập Hóa Dục, UBND 

huyện đã phối hợp với UBND xã Cẩm Lĩnh tổ chức kiểm tra thực địa và nhận thấy 

tại vị trí gần đập Hóa Dục có 03 trang trại chăn nuôi lợn đang hoạt động gồm: trang 

trại của của HTX Hoàng Châu, HTX Bình An và Trang trại ông Trần Quốc Hậu 

thuộc địa bàn xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh. Vì thuộc địa giới hành chính của huyện Kỳ 

Anh nên để tổ chức kiểm tra hiện trạng hoạt động chăn nuôi, hoạt động xả thải cũng 

như các biện pháp bảo vệ môi trường trong các trang trại thuộc thẩm quyền của Sở 



 
 

Tài nguyên và Môi trường, ngày 14/12/2021 UBND huyện đã ban hành văn bản số 

4018/UBND-TNMT về việc đề nghị Sở TNMT, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức kiểm 

tra công tác BVMT tại các trại chăn nuôi lợn nói trên để chấn chỉnh và khắc phục 

công tác BVMT và trả lời UBND huyện để trả lời phản ánh của cử tri theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND huyện Kỳ Anh và 

UBND xã Kỳ Bắc tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 03 trang trại 

nói trên; kết quả kiểm tra cho thấy trong 03 trang trại chăn nuôi mới chỉ có 02 trang 

trại được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), gồm: 

Trang trại của HTX Hoàng Châu có quy mô nuôi 650 con lợn nái và 13.000 con lợn 

cai sữa/năm UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số 350/QĐ-UBND ngày 24/01/2017; Trang trại chăn nuôi tập trung HTX Bình 

An bắt đầu đi vào hoạt động chăn nuôi từ năm 2015 với quy mô nuôi là 600 con lợn nái, 

15 con lợn đực, 10.800 con lợn con và được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 25/6/2015. 

Đối với trang trại của ông Trần Quốc Hậu có quy mô nôi 1.200 con lợn nái, 30 

con lợn đực, 2.828 con lợn giống (tương đương 660 đơn vị vật nuôi) chưa hoàn 

thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, đoàn kiểm tra yêu cầu ông ông Trần 

Quốc Hậu trong tháng 4 năm 2022 phải thành báo cáo tác động môi trường trình cấp 

có thẩm quyền thẩm định phê duyệt; ngày 26/4/2022 UBND tỉnh phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối với trang trại của ông Trần Quốc Hậu tại Quyết 

định số 847/QĐ-UBND. 

Như vậy, đến tại thời điểm này cả 3 trang trại chăn nuôi lợn có hoạt động xả 

thải ra đập Hóa Dục xã Cẩm Lĩnh đều có hồ sơ môi trường, xây dựng và vận hành 

các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định và đã được UBND tỉnh phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

 Việc hoạt động của các trang trại chăn nuôi lợn tập trung có quy mô chăn nuôi lớn 

chắc chắn sẽ có những tác động đến môi trường đặc biệt nước thải chăn nuôi nếu không 

xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Hiện tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường đang hướng dẫn các cơ sở lập hồ sơ hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường và hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Thời gian tới 

UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kỳ Anh 

kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi nói trên và yêu cầu các cơ sở áp dụng và vận 

hành các hệ thống xử lý chất thải, nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra đập 

Hóa Dục, xã Cẩm Lĩnh theo đúng quy định.  

Ý kiến 15. Đề nghị huyện tập trung giải quyết dứt điểm 12 lô đất cấp tái định cư 

do làm đường điện 500 KV tại xã Cẩm Duệ (cử tri xã Cẩm Duệ); có giải pháp xử lý 

một số trường hợp mua đất xã Cẩm Sơn (ranh giới giữa sông Quèn và quốc lộ 1A) 

nhưng đến nay không được phép làm nhà ở (cử tri Cẩm Lộc). 

* Trả lời: Đối với 12 lô đất cấp tái định cư do làm đường điện 500KV và đường 

Cứu hộ tại xã Cẩm Duệ: Năm 2013, UBND xã đã xây dựng hồ sơ cấp Giấy cho các 

hộ và đã được UBND huyện thẩm định hồ sơ, đồng thời chuyển thông tin địa chính 

sang Chi Cục thuế huyện, Chi Cục thuế huyện đã có Thông báo số tiền sử dụng đất 

phải nộp của các hộ, tuy nhiên các hộ đến nay vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Sau khi có Kết luận số 333/KL-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn huyện thì 12 lô đất 



 
 

cấp tái định cư do làm đường điện 500KV tại xã Cẩm Duệ chưa nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định. 

UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Cẩm Duệ tập trung thực hiện 

nội dung tại các Công văn: số 2899/UBND-VP ngày 13/9/2021, Công văn số 

3091/UBND ngày 29/9/2021, Công văn số 3628/UBND-TNMT ngày 15/11/2021; 

trong đó có nội dung xây dựng hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ để cấp Giấy 

CNQSD đất. Hiện tại UBND xã Cẩm Duệ đã đăng ký Văn phòng ĐKQSD đất Chi 

nhánh TP Hà Tĩnh- Cẩm Xuyên để đo đạc lại thửa đất và xây dựng hoàn thiện hồ sơ 

cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ. Đến nay, kết quả giải quyết cho các hộ như sau: 

UBND xã Cẩm Duệ đã làm việc với các hộ; trong đó 2 hộ đã chết (chưa thống nhất 

phân chia thừa kế, người đứng ra làm hồ sơ), còn 10 hộ đã phối hợp Chi nhánh Văn 

phòng ĐKĐĐ Thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đo đạc thửa thửa, hiện tại 5 hộ tái 

định cư đường điện 500Kv đã hoàn thiện xây dựng hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất và 

nộp Trung tâm Hành chính công huyện để cơ quan chuyên môn thẩm định; 1 hộ tái 

định cư đường Cứu hộ đã tổ chức đo đạc thửa đất để xây dựng hồ sơ cấp giấy 

CNQSD đất, còn 4 hộ tái định cư đường Cứu hộ thì hộ chưa thống nhất ranh giới để 

Văn phòng Đăng ký Đất đai hoàn thành kết quả đo. UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo, 

hướng dẫn UBND xã Cẩm Duệ tiếp tục làm việc với 4 hộ còn lại để thống nhất ranh 

giới, xây dựng hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho các hộ và hoàn thành việc cấp giấy 

CNQSD đất cho các hộ sau khi các hộ hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo quy 

định. 

* Đối với các trường hợp mua đất xã Cẩm Sơn (ranh giới giữa Sông Quèn và 

Quốc lộ 1A) nhưng đến nay không được phép làm nhà ở. 

Đối với các trường hợp đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất thì không 

được cấp giấy Chứng nhận QSD đất (theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

Điều Luật Đất đai). Vì vậy đối với các lô đất tại xã Cẩm Sơn nằm trong, hay có một 

phần nằm trong hành lang Quốc lộ 1A và hành lang Sông Quèn thì không được cấp 

giấy CNQSD đất và không được xây dựng nhà ở mà giữ nguyên hiện trạng sử dụng 

đất khi có chính sách thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án thì thực 

hiện việc hỗ trợ, bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện đã chỉ 

đạo UBND xã Cẩm Sơn đã tổ chức đo đạc, lập biên bản giữ nguyên hiện trạng đối 

với các hộ. 

Ý kiến 16. Đề nghị huyện xử lý dứt điểm việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo 

Đề án 3952 ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh cho một số hộ dân tại xã Cẩm Quan 

(cử tri xã Cẩm Quan). 

* Trả lời: Hiện nay, đề án 3952 ngày 06/12/20213 của UBND tỉnh không còn 

hiệu lực để thực hiện; để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Cẩm Quan, ngày 24/3/2022 

UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn giải pháp, hướng xử lý để tiến hành lập hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và 

UBND huyện đã thống nhất phương án xử lý tại Thông báo số: 755/TB-UBND của 

UBND huyện. 

Đến thời điểm hiện tại, UBND xã Cẩm Quan tổ chức họp, tiến hành rà soát để 

lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân. Qua số 



 
 

liệu báo cáo tổng hợp của UBND xã Cẩm Quan thì hiện nay có 106 hộ với diện tích: 

128,8 ha đủ điều kiện tiến hành đo đạc để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

Ý kiến 17. Đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (cử tri 

nhiều xã). 

* Trả lời: Tổng dân số trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên tính đến ngày 26/5/2022 

là: 186.598 công dân. Trong đó số công dân đủ tuổi 14 tuổi trở lên được cấp CCCD 

tính đến 26/5/2022: 143.412 công dân. 

 Tổng cấp mới, cấp đổi, cấp lại, khắc phục CCCD từ trước đến nay:  114.691.  

 Số công dân chưa được cấp CCCD là: 28.721 công dân 

 Trong đó: 

 - Số công dân tạm trú ở ngoại tỉnh, ngoại huyện là: 14.069 công dân 

 - Số công dân tạm vắng đi nước ngoài: 12.433 công dân 

 - Số đối tượng thi hành án: 143 đối tượng 

 - Số công dân chưa đến làm thủ tục cấp CCCD: 2.076 công dân. 

 - Tổng số CCCD đã nhận từ Bộ Công an là: 105.997 thẻ. Hiện tại còn 8.694 

đang chờ cấp thẻ từ Bộ Công an. 

Thời gian qua, việc trả thẻ CCCD đến tay người dân diễn ra còn chậm do nhiều 

nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, trong đó đại dịch COVID-19 diễn biến 

rất phức tạp, phong tỏa, giãn cách xã hội diện rộng, kéo dài, làm nguồn cung chip 

điện tử dùng để sản xuất thẻ CCCD nhập khẩu từ nước ngoài chưa kịp thời; ảnh 

hưởng đến tiến độ và chất lượng thu thập thông tin dân cư và việc in trả thẻ; nhiều 

trường hợp công dân bị sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu… 

Mặt khác, trong quá trình thu thập Dữ liệu dân cư còn xảy ra những lỗi. Cụ thể, 

người dân chưa có thông tin trong dữ liệu dân cư (Thực hiện theo quy trình như 

trước đây chúng ta đi làm chứng minh nhân dân thì phải có hộ khẩu. Bây giờ xây 

dựng dữ liệu trước khi làm căn cước công dân gắn chip thì phải có dữ liệu dân cư). 

Tuy nhiên có những công dân chưa cập nhật dữ liệu dân cư. Những trường hợp chưa 

có dữ liệu trên cơ sở thì phải làm lại. Có những trường hợp kê khai thông tin không 

chính xác. Có người kê khai cấp CMND 09 số, 12 số rồi, nhưng khi làm căn cước 

công dân gắn chip khai lại cấp mới, buộc Công an huyện phải xác minh lại, liệu có 

giả mạo gì hay không. Một số trường hợp giai đoạn đầu, hệ thống chưa ổn định, 

không lấy được vân tay, trùng vân tay, vân tay không rõ nét. Mặc dù trong hệ thống 

khi máy thu nhận tốt, song khi đưa ra in có những cái bị nhòe, mờ và đơn vị đã khắc 

phục. Một trong những lỗi sai, chủ yếu là ở ngày tháng năm sinh, giới tính và lỗi 

chính tả. 

Để khắc phục tình trạng trên, Công an huyện đã và tiếp tục tiến hành một số 

biện pháp nhằm giải quyết nhanh nhất các nhu cầu của người dân, phối hợp với Bưu 

điện huyện khẩn trương trả thẻ CCCD đến tay người dân; tăng cường công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định liên 

quan đến công tác cấp CCCD, công tác quản lý cư trú. Cùng với đó, Công an huyện 

đã triển khai Đường dây nóng số 0822.157.345 để hướng dẫn, hỗ trợ công dân. 

Trường hợp công dân gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến CCCD, đề nghị liên 



 
 

hệ tới Công an huyện hoặc qua đường dây nóng để cơ quan chức năng kịp thời nắm 

bắt, giải quyết. 

Ý kiến 18. Hiện nay tình trạng xe chở quá tải, quá khổ, làm rơi vãi vật liệu trên 

đường…ngày càng gia tăng. Đề nghị huyện có giải pháp xử lý nghiêm khắc (cử tri nhiều xã). 

* Trả lời: Ngay từ đầu năm 2022, Công an huyện đã triển khai các mặt công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đội CSGT-TT theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao cũng đã chủ động xây dựng các Kế hoạch, Chuyên đề công tác 

trong đó tập trung TTKS, xử lý vi phạm đối với xe quá tải trọng, đặc biệt là triển 

khai Kế hoạch số 32/KH-CAX ngày 01/3/2022 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 

theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ, quá hạn kiểm định, tự ý cải tạo 

phương tiện. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã phát hiện, lập biên 

bản 27 trường hợp vi phạm quy định về chở hàng quá tải, chở vật liệu rơi vãi, tổng số 

tiền xử phạt 106.900.000 đồng. 

  Đội Cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với công an các xã có liên quan tập 

trung tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động, ký cam kết 100% chủ xe, lái xe, 

các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm luật giao thông đường 

bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cam kết không được sử dụng xe quá tải, quá 

khổ, quá kiểm định, xe chở vật liệu phải có mui bạt che đậy, gắn phù hiệu, vận 

chuyển keo, tràm quá khổ; làm việc với các chủ mỏ, đặc biệt là chủ mỏ đá Hưng 

Thịnh, xã Cẩm Thịnh yêu cầu cam kết thường xuyên tưới nước dọc tuyến đường, 

không cung cấp vật liệu cho các phương tiện cơi nới thành thùng, chở quá tải… 

 Công an huyện cũng đã đề xuất Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tăng 

cường công tác kiểm tra tải trọng xe dọc tuyến Quốc lộ 1A theo phân cấp đoạn qua 

địa bàn huyện Cẩm Xuyên để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. 

Thời gian tới, Công an huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục tập trung lực lượng xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, không để xảy ra tình 

trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao 

thông, mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường.  

Ý kiến 19. Hiện nay trên địa bàn huyện có nhiều cơ sở hạ tầng không sử dụng 

trong nhiều năm, gây lãng phí quỹ đất và mất cảnh quan như: khu đất HTX Minh 

Hải củ (cử tri thị trấn Thiên Cầm); bến xe mới huyện, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân 

cũ, Huyện đội cũ, khu đất chợ Hội cũ (cử tri thị trấn Cẩm Xuyên); các hội quán, nhà 

văn thôn, cơ sở giáo dục, y tế sau sáp nhập (cử tri nhiều xã)… Đề nghị huyện sớm có 

giải pháp xử lý. 

* Trả lời:  

1. Một số khu đất thuộc cơ sở công lập của các tổ chức đã được bàn giao cho 

Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý để đưa vào đấu giá nhằm tăng thu ngân sách, 

tuy nhiên quá trình triển khai đấu giá còn chậm và một số cơ sở đấu giá nhưng không 

thành (như Trung tâm giáo dục thường xuyên cũ, một số hội quán đã có bìa…). Về 

việc này, UBND huyện đã giao phòng TCKH tiếp tục tham mưu văn bản để phản 

ánh với UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để có giải pháp giải quyết trong thời 

gian tới. 

2. Một số cơ sở nhà đất của các cơ quan TW đóng trên địa bàn hiện này không 

có nhu cầu sử dụng hoặc đã được chuyển về cho địa phương quản lý. UBND huyện 



 
 

tiếp tục chỉ đạo phòng TC-KH phối hợp với các ngành liên quan và các sở, ngành để 

có phương án sắp xếp và xử lý theo quy định tránh gây lãng phí tài sản của nhà nước, 

gây mất mỹ quan đô thị việc này UBND huyện đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và 

hiện nay UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài chính và các ngành có phương án đề xuất 

với các Bộ ngành để sớm có phương án xử lý theo thẩm quyền trong thời giao tới. 

3. Đối với công tác xử lý các tài sản dôi dư sau sáp nhập xã, thôn, xóm. UBND 

huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị rà soát lại các tài sản để bố trí hợp lý và có đề xuất 

phương án điều chỉnh phù hợp với quy hoạch NTM của đơn vị cũng như phù hợp với 

công năng của các tài sản. 

- Đối với các tài sản bán đấu giá, tài sản trên đất chuyển quyền sử dụng đất chưa 

có tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu mua thì chuyển cho các tổ chức có nhu cầu sử 

dụng tránh lãng phí, các hội quán cũ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không 

có nhu cầu sử dụng được quy hoạch đất xen ghép thì tiến hành thanh lý tài sản trên 

đất và có phương án đề xuất trung tâm quy đất của tỉnh tổ chức đấu giá. 

4. Các khu đất của HTX Minh Hải củ ở thị trấn Thiên Cầm là đất thương mại 

dịch vụ do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; hiện nay huyện và tỉnh đang 

tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư để nhằm phát huy hiệu quả vùng đất thương mại dịch 

vụ (trong những năm vừa qua do tình hình dịch bệnh phức tạp nên việc kêu gọi đầu 

tư còn gặp nhiều khó khăn).  

5. Khu đất Chợ Hội cũ nằm thuộc giai đoạn 2 của dự án Trung tâm Thương mại 

Chợ Hội, hiện nay việc thực hiện giai đoạn 2 của dự án đã được tỉnh gia hạn 02 lần do 

chậm tiến độ. Năng lực tài chính của nhà đầu tư khó khăn để tiếp tục thực hiện dự án, vì 

vậy tỉnh đã không giao đất và hiện nay đang giao các sở ngành liên quan cùng với huyện 

rà soát lại cơ sở pháp lý để tiến hành chấm dứt giai đoạn 2 của dự án.  

6. Bến xe mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT và UBND tỉnh được 

xây dựng khang trang ở Tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên nhưng chưa phát huy hiệu 

qủa công năng sử dụng, UBND huyện đã nhiều lần đề xuất kiến nghị nhưng vẫn 

chưa có phương án xử lý. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục kiến nghị với UBND 

tỉnh để kiện toàn lại BQL bến xe và đầu tư các hạng mục nhỏ còn thiếu để có phương 

án sử dụng bến xe phát huy hiệu quả. 

Ý kiến 20. Tượng đài anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót được xây dựng từ năm 1994, 

hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại cho 

xứng tầm với tên gọi của anh hùng Liệt sỹ Phan Đình Giót (Cử tri xã Cẩm Quan). 

* Trả lời: Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót nằm trong công trình nhà bia 

ghi công Liệt sỹ xã Cẩm Quan được xây dựng từ năm 1994. Đây là công trình ghi công 

liệt sỹ thuộc quyền quản lý của xã Cẩm Quan. Từ khi xây dựng đến nay đã 28 năm và 

qua hai lần nâng cấp, sửa chữa nhưng do chất lượng công trình khi xây dựng ban đầu 

cùng tác động của khí hậu và thời gian nên đến nay đã xuống cấp cần được nâng cấp hoặc 

xây dựng lại.  

Công trình ghi công liệt sỹ của tất cả các xã, thị trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị có trách nhiệm xây dựng và quản lý. Ủy ban nhân dân các xã, thị chủ động huy 

động các nguồn lực để xây dựng, duy tu và bảo dưỡng, Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ 

một phần kinh phí khi  xây mới hoặc nâng cấp sửa chữa.   



 
 

UBND huyện ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới Ủy ban nhân 

dân huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Cẩm Quan có kế hoạch để sửa chữa, nâng cấp hoặc 

xây dựng lại công trình và sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện.  

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến kiến 

nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT và UV UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- VP.HĐND-UBND huyện; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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