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BÁO CÁO 

Tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ  

trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên 

 

Thực hiện Văn bản số 4279/UBND-TH ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên báo cáo các nội dung cụ thể như sau: 

I. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

 1. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, thống nhất ban hành văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung sau: 

- Việc áp dụng hình thức bồi thường bằng đất ở khi nhà nước thu hồi đất ở 

của hộ dân mà hộ dân có nhu cầu được bồi thường đất ở tại khu quy hoạch tái định 

cư, như vậy có có đủ điều kiện không?. Vì theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai 

chỉ nêu trường hợp địa phương có quỹ đất thì thực hiện bồi thường bằng đất, chứ 

chưa có có quy định cụ thể là việc bồi thường bằng đất thực hiện bằng cách giao 

đất ở tại khu quy hoạch tái định cư của dự án hay giao đất ở tại khu quy hoạch dân 

cư của xã.  

- Các thửa đất ở bị thu hồi GPMB dự án cao tốc Bắc Nam mà phần diện tích 

còn lại > 75 m
2
 (hạn mức tối thiểu được tách thửa theo quy định tại Điều 8 Quyết 

định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh, nhưng có hình thể 

phức tạp, xiên xẹo, tam giác gây khó khăn trong việc kiến thiết bố trí xây dựng nhà 

ở cho hộ dân, hộ dân có đơn đề nghị nhà nước xem xét thu hồi tái định cư. 

- Phương án xử lý liên quan đến phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang 

an toàn giao thông của đường cao tốc Bắc Nam, cụ thể: 

+ Thửa đất bị thu hồi 1 phần, phần diện tích còn lại > 75 m
2
 (hạn mức tối 

thiểu được tách thửa theo quy UBND tỉnh) và đủ diện tích để hộ xây dựng lại nhà 

ở (TĐC tại chổ) nhưng do phần diện tích này nằm trong phạm vi hành lang an toàn 

giao thông của đường cao tốc Bắc – Nam, không được xây dựng nhà; 

+ Thửa đất của hộ dân bị ảnh hưởng 01 phần diện tích đất vườn (chưa ảnh 

hưởng nhà ở), nhưng đối chiếu quy định thì phần diện tích còn lại, nhà ở hiện trạng 

nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông của đường cao tốc Bắc Nam bị 

hạn chế khả năng sử dụng. 



+ Thửa đất ở của hộ dân hiện nay theo hồ sơ thiết kế cắm mốc thì không 

nằm trong phạm vi ảnh hưởng GPMB thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam, tuy 

nhiên đối chiếu quy định thì thửa đất ở của hộ nằm trong phạm vi hành lang an 

toàn giao thông của đường cao tốc Bắc-Nam bị hạn chế khả năng sử dụng. 

2. Về công tác tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án 

Hiện nay, theo quy định thì Tổ chức được giao thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng của dự án gồm: 

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất;  

- Các Tổ chức do UBND cấp tỉnh thành lập để thực hiện các dự án công 

trình trọng điểm;  

Huyện Cẩm Xuyên do không có Ban giải phóng mặt bằng cấp huyện, chưa 

có Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại địa phương, nên hầu hết công 

tác giải phóng mặt bằng các dự án đều do huyện thành lập các Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB bán chuyên trách theo từng dự án, do vậy phải 

điều động cán bộ chuyên môn của các phòng, ban cấp huyện, mà công tác giải 

phóng mặt bằng thường mất rất nhiều thời gian, chiếm khối lượng lớn, mặt khác 

theo đề án vị trí việc làm để bố trí biên chế cho các phòng chuyên môn thì không 

có bố trị vị trí cán bộ phụ trách lĩnh vực này, do vậy việc tiếp tục thực hiện theo 

mô hình hoạt động Hội đồng GPMB cấp huyện sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến công 

tác tham mưu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của các ngành, đặc biệt là ngành 

Tài nguyên và Môi trường của huyện trước mắt và lâu dài. Đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm, cho chủ trương giải quyết giúp huyện tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 

trong thời gian tới. 

II. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch 

- Hiện nay trên địa bàn huyện đang còn một số công trình trụ sở cũ của 

các cơ quan đóng trên địa bàn (Huyện đội, Viện Kiểm sát, Tòa án, Quân sự, Trung 

tâm Dạy nghề huyện) không có nhu cầu sử dụng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 

để phát huy hiệu quả các cơ sở này, đặc biệt là đưa vào quỹ đất tại các cơ sở này 

vào sử dụng. 

- Bến xe huyện Cẩm Xuyên được xây dựng hoàn thành nhiều năm nay 

nhưng chưa đưa vào sử dụng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án 

khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở giải quyết để chấm dứt và thu hồi lô 

đất chợ hội cũ để kêu gọi, xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư khác, không để nhếch 

nhác, gây mất mỹ quan. 

III. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội 

1. Một số đối tượng cựu thanh niên xung phong được giải quyết trợ cấp 

thường xuyên theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 



mức 120.000/tháng. Đã nhiều lần rà soát, báo cáo, đề xuất kiến nghị Sở Nội vụ, sở 

LĐTBXH, thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh nhưng đến nay vẩn chưa được UBND 

tỉnh có giải pháp giải quyết dứt điểm số đối tượng hưởng sai quy định do bản thân 

họ có vợ con, gia đình nhưng vẫn được giải quyết trợ cấp hàng tháng. Theo quy 

định chỉ những người sống cô đơn không nơi nương tựa mới được hưởng trợ cấp 

thường xuyên hàng tháng mức 120.000đ/tháng và được điều chỉnh tăng mức trợ 

cấp thường xuyên từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ, số đối tượng còn lại 

thì được hưởng trợ cấp một lần, chế độ BHYT, chế độ mai táng phí. Riêng số đối 

tượng đang hưởng sai, không chấm dứt chế độ mà đang giữ nguyên mức 

120.000đ/tháng từ năm 1999 đến nay nên có nhiều ý kiến thắc mắc của các đối 

tượng (riêng huyện Cẩm Xuyên có 185 đối tượng).   

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tham mưu giải 

quyết dứt điểm theo hướng dừng trợ cấp đối với số đối tượng đang hưởng sai chế 

độ theo quy định của Nhà nước. 

2. Có 4 đối tượng hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học, theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, Thông tư số 08/2009/TT-

BLĐTBXH, được Hội đồng giám định y khoa tỉnh kết luận tỷ lệ mất sức lao động 

trên 81%. Tuy nhiên, nhân dân xã Cẩm Thịnh đồng tình không đồng tình với kết 

quả giám định trên nên đã gửi đơn khiếu nại. Thanh tra Sở LĐTBXH đã thụ lý giải 

quyết và đề nghị Hội đồng giám định các cấp giám định lại mức độ suy giảm khả 

năng lao động do bệnh tật nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giám định lại. Theo 

quy định, người hưởng chế độ CĐHH từ 81% trở lên, được điều chỉnh trợ cấp và 

có thêm phụ cấp người phục vụ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.  

Nhưng từ năm 1012 đến nay, Sở LĐTBXH không thực hiện điều chỉnh trợ cấp và 

phụ cấp người phục vụ cho họ mà giữa nguyên mức hưởng 2.540.000đ theo Nghị 

định 47/2012/NĐ-CP. UBND huyện đã nhiều lần đề nghị và bản thân các đối 

tượng cũng rất bức xúc, khiếu nại nhiều lần lên các cấp nhưng đến nay vẩn chưa 

được giải quyết. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm, 

không để tình trạng khiếu kiện kéo dài. Trong lúc chờ Hội đồng giám định y khoa 

các cấp thực hiện giám định phúc quyết thì giải quyết cấp đủ các chế độ trợ cấp, 

phụ cấp theo quy định của Chính phủ cho các đối tượng từ năm 2013 đến nay để 

đảm bảo quyền lợi cho đối tượng. 

3. Hiện nay trong quá trình triển khai thực hiện chế độ thờ cúng liệt sỹ, tại cơ 

sở có nhiều người hy sinh trong kháng chiến chống Pháp (chủ yếu là lực lượng 

quân đội) được xác nhận tử sỹ hoặc mất tích…chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi 

công nhưng trong quá trình xây dựng nhà bia ghi tên tưởng niệm liệt sỹ, các xã, thị 

trấn đã đưa tên họ vào nhà bia và được suy tôn là liệt sỹ. Khi thực hiện chế độ thờ 

cúng liệt sỹ không giải quyết được do không có hồ sơ liệt sỹ lưu trữ tại các cấp, 



thân nhân gia đình cũng không cung cấp được bất cứ giấy tờ hồ sơ gì để thể hiện là 

liệt sỹ dẫn đến khiếu nại, thắc mắc từ các gia đình thân nhân (huyện Cẩm Xuyên 

có 62 đối tượng) 

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ có chính sách và chỉ đạo các 

bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng có hướng dẫn giải quyết dứt điểm. 

Trước mắt chỉ đạo các địa phương kiên quyết đưa ra khỏi nhà bia ghi tên tưởng 

niệm liệt sỹ khi chưa được Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. 

IV. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

1. Sự cố môi trường biển từ năm 2016, UBND huyện đã thực hiện phê duyệt 

giá trị thiệt hại 3.873.458.680 đồng cho HTX Việt Hải tại Quyết định số 3363/QĐ-

UBND ngày 29/8/2017 và đã có Tờ  trình số 1734/TTr-NN ngày 30/8/2017 đề nghị 

UBND tỉnh, Hội đồng cấp tỉnh và tổ công tác cấp tỉnh tại huyện Cẩm Xuyên thẩm tra, 

phê duyệt giá trị thiệt hại cho HTX Việt Hải. Tuy nhiên đến nay Hội đồng cấp tỉnh 

tỉnh chưa xem xét đề xuất UNND tỉnh phê duyệt giá trị thiệt hại cho HTX Việt 

Hải.  

Nội dung này đã tồn đọng kéo dài (5 năm) nhưng vẫn chưa được giải quyết 

triệt để nên HTX Việt Hải thường xuyên có đơn kiến nghị, đề nghị phê duyệt, chi 

trả kinh phí. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Trường hợp, nếu 

không đồng tình với kết quả phê duyệt của UBND huyện, đề nghị Hội đồng cấp tỉnh 

có văn bản trả lời chính thức cho huyện và chủ cơ sở, nêu rõ lý do để UBND huyện có 

căn cứ trả lời công dân. 

2. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã 

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; trong đó có nhiều nội dung thuộc các tiêu chí 

giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện tình hình thực tiễn để quy định đảm bảo 

phù hợp. Tuy nhiên đến nay, Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa ban hành nên quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng 

xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, củng cố đạt chuẩn xã NTM tại các địa 

phương còn gặp nhiều khó khăn 

Đề nghị UBND tỉnh sớm cho ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; sau khi ban hành Bộ tiêu chí đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành theo tiêu chí được phân công phụ trách xây dựng 

hướng dẫn để các đơn vị, địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện. 

V. Các công trình dự án trên địa bàn huyện 

1. Tuyến kè biển Cẩm Nhượng có chiều dài 1.200m nối từ Kè Biển Thiên 

Cầm đến Gò Cửa Nhượng được đầu tư xây dựng từ năm 2003 với nhiệm vụ chống 

gió bão cấp 10. Trong gần 20 năm qua, tuyến kè đã phát huy hiệu quả, đảm bảo an 



toàn cho tính mạng và tài sản của người dân góp phần ổn định cuộc sống, phát 

triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển và toàn huyện. 

Do tuyến kè đã xây dựng từ lâu, thiết kế chống gió bão cấp 10 nên hằng năm 

sau mùa mưa bão tuyến kè bị hư hỏng nghiêm trọng; đặc biệt năm 2017, do ảnh 

hưởng của cơn bão số 10 với sức gió cấp 11, 12 giật cấp 13, 14 đã làm tuyến kè sạt 

lở, hư hỏng nặng, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn công trình: nhiều vị trí mái bị 

sập, cấu kiện bong bật; xói sâu vào thân kè và mái kè phía trong đất liền; chân khay 

phía biển xói lở mạnh, ống buy hộ chân kè có hiện tượng lún, nghiêng đặc biệt một 

phần mái phía biển đoạn bảo vệ Gò cá Cẩm Nhượng bị cuốn trôi, sụt lún. Mặc dù 

các hư hỏng cục bộ đã được UBND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn vốn khắc phục, sửa 

chữa kịp thời tuy nhiên do trải qua thời gian dài sử dụng, thường xuyên chịu sức 

tải của các cơn bão mạnh, vượt tần suất thiết kế đã làm tuyến kè ngày càng hư 

hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao 

Năm 2022, trong điều kiện ngân sách huyện còn nhiều khó khăn, UBND 

huyện đã có các Văn bản số: 1275/UBND-NN ngày 17/5/2022, số 1421/UBND-

NN ngày 27/5/2022, số 1620/UBND-NN ngày 16/6/2022 đề nghị các cấp ban 

ngành của Trung ương, tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để huyện khắc phục, sửa 

chữa công trình với tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng  

Trước mắt, UBND huyện và UBND xã Cẩm Nhượng đã huy động vật tư, 

phương tiện và nhân công để thực hiện khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở, hư 

hỏng nặng bằng rọ đá. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét sớm hỗ trợ 

huyện kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình kè biển xã Cẩm Nhượng nhằm 

đảm bảo an toàn công trình, góp phần cải thiện hạ tầng, phát triển khu du lịch Nam 

Thiên Cầm. 

2. Đối 02 dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Rào Cái đoạn qua xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên và Xử lý sạt lở bờ sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm 

Xuyên thuộc danh mục công trình cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 

tại Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đây 

là các công trình được thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo dự án khẩn cấp quy 

định tại Khoản 14, Điều 4 và Điều 42, Luật Đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên, do 

nguồn vốn của 2 dự án nói trên thuộc kế hoạch vốn năm 2021 ngân sách Trung 

ương nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công năm 2019 và Điều 48, Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công. 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét và có ý kiến với các cơ quan chuyên môn và cơ 

quan kiểm soát thanh toán, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh để kịp thời giải ngân nguồn 

vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sớm hoàn thành đúng thời gian 



quy định (UBND huyện đã có Công văn số 3187/UBND-DA ngày 05/8/2022 gửi 

UBND tỉnh và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính). 

2. Đối với 03 dự án: Khôi phục nâng cấp trường THPT Hà Huy Tập; Cầu 

Bến Sặt xã Cẩm Mỹ; Khắc phục cấp bách Kè Chợ Vực, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên đến nay đã hoàn thành nhưng còn thiếu 9.092,622 triệu đồng, kính đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, bổ sung số vốn còn thiếu.  

3. Đối với Dự án Cầu Hội, thị trấn Cẩm Xuyên, kính đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, sớm phê duyệt dự án bổ sung và cho phép kéo dài thời gian thi công để 

kịp thời hoàn thành công trình trước mùa bão lũ năm 2022. 

4. Đối với các dự án: Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Hói Sóc - 

Cầu Nậy đã được Sở Tài chính Báo cáo Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn 

thành tại Văn bản số 2817/BC-STC ngày 15/7/2022; Dự án Đường cứu hộ, cứu 

nạn và phòng chống bão lụt hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên đã được Sở Tài chính 

Báo cáo Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tại Văn bản số 2746/BC-

STC ngày 19/7/2021; Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị ven Sông Hội, huyện Cẩm 

Xuyên (Giai đoạn 1) đã được Sở Tài chính Báo cáo Kết quả thẩm tra quyết toán dự 

án hoàn thành tại Văn bản số 967/BC-STC ngày 23/11/2021 và đã trình UBND 

tỉnh phê duyệt quyết toán theo quy định, đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành.  

Trên đây là nội dung báo cáo tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất giải pháp thực hiện trên địa bàn huyện Cẩm 

Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận:   
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch - Đầu tư; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, phó Văn phòng HĐND-UBND; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT,VP.       

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

   Hà Văn Bình 
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