
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 218/BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII 

  

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-HĐND, ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh; từ ngày 20 - 27/6/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tiếp 

xúc cử tri ở 27 điểm tại 13 huyện, thành phố, thị xã với hơn 3.000 cử tri tham gia, 

311 lượt ý kiến phát biểu (tổng số đại biểu HĐNĐ tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri là 

44 đại biểu; vắng 10 đại biểu có lý do). Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng 

hợp, phân loại thành 5 nhóm lĩnh vực như sau: 

I. KINH TẾ, NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ ĐÔ THỊ 

1. Hiện nay giá xăng dầu tăng mạnh dẫn đến giá các mặt hàng tiêu dùng, vật 

tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao. Đề nghị tỉnh có biện pháp để kiểm soát 

giá cả, ổn định thị trường (Cử tri toàn tỉnh). 

2. Về các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cử tri 

kiến nghị tỉnh:  

- Quan tâm cấp kinh phí tiền thưởng cho các khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu đạt chuẩn năm 2021 (cử tri huyện Hương Sơn). 

- Cần sớm có kế hoạch cung ứng xi măng đảm bảo kịp thời thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương (Cử tri huyện Can Lộc). 

- Xem xét bỏ quy định “Huyện Hương Khê mỗi năm không quá 100 km” tại 

mục 1, Điều 14 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về 

một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng tỉnh Hà 

Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; sớm ban hành hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng thị trấn, phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh (Cử tri huyện 
Hương khê). 

- Sớm ban hành bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 

nâng cao, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021 

- 2025; xem xét không hạn chế về chỉ tiêu đăng ký thực hiện xây dựng khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu của các huyện (Cử tri huyện Thạch Hà). 

- Việc thực hiện hồ sơ thủ tục hưởng chính sách về trồng rừng, làm giàu rừng 

tự nhiên theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh còn vướng mắc, 
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qua nhiều khâu trung gian, kinh phí thuê tư vấn để thiết kế, trồng rừng quá cao. Đề 

nghị tỉnh xem xét, tháo gỡ (Cử tri huyện Hương Sơn). 

- Xem xét điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch kinh phí xây dựng khu 

dân cư mẫu đối với huyện Đức Thọ để phù hợp với thực tế số khu dân cư mẫu đăng 

ký năm 2022 (Cử tri huyện Đức Thọ). 

3. Đề nghị tỉnh chỉ đạo hằng năm cần có thông báo sớm về quy định giá lúa 

để người dân có cơ sở trong việc nộp các loại thuế, phí liên quan và tránh được tình 

trạng bị ép giá trong tiêu thụ sản phẩm; sớm bàn giao vaccine tiêm phòng gia súc 

để đảm bảo kịp thời cho cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện (Cử tri huyện Can 
Lộc, Đức Thọ). 

4. Đề nghị tỉnh sớm lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến Sông Rào Cái (hay 

còn gọi là Sông Phủ); cho chủ trương quy hoạch đất nghĩa trang ở những địa phương 

có đất đồi núi xa thành phố để đáp ứng việc di dời các nghĩa trang ở các xã, phường 

phục vụ việc mở rộng, phát triển đô thị (Cử tri TP Hà Tĩnh). 

5. Điểm 15 khoản 12 Điều 1 tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 của UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh quy định tài sản là nhà ở, công tình xây dựng 

khác của hộ gia đình, cá nhân hình thành ngoài phạm vi đất được giao sử dụng xây 

dựng trước ngày 01/07/2014 và xây dựng khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

thông báo thu hồi đất được xem xét hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường giá trị công 

trình do UBND tỉnh quy định. Tuy nhiên, thực tế khi hình thành tài sản các hộ dân 

không xác định được phạm vi mốc hành lang đường giao thông nên giá trị hỗ trợ 

không đủ để xây dựng, hoàn trả lại công trình, do đó các hộ dân không đồng tình 

gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh 

(Cử tri huyện Hương Khê). 

6. Hiện nay giá đất trên thị trường, giá vật liệu xây dựng tăng cao; tuy nhiên 

giá bồi thường, giải phóng mặt bằng về đất và các công trình trên đất chưa phù hợp 

với thực tế. Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân (Cử 

tri thị xã Kỳ Anh). 

7. Quá trình di dời các đường điện, cột điện nhằm phục vụ xây dựng nông 

thôn mới còn gặp nhiều khó khăn về quy trình, thủ tục. Đề nghị tỉnh chỉ đạo công 

ty Điện lực Hà Tĩnh quan tâm, phối hợp thực hiện (Cử tri huyện Can Lộc). 

8. Đề nghị bổ sung quy hoạch phân khu tại tổ dân phố 6 và phía tây đường 

Hồ Chí Minh ở tổ dân phố 1, 2, 3, 5, thị trấn Vũ Quang; đồng thời điều chỉnh quy 

hoạch cục bộ một số khu vực (Cử tri huyện Vũ Quang). 

9. Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải 

Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, đồng thời cho phép lập quy 

hoạch khu sản xuất dành cho phát triển hợp tác xã, khu dịch vụ để phát triển các 

ngành nghề tạo việc làm, thu nhập cho người dân (Cử tri thị xã Kỳ Anh).  

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét ban hành một số quy định, hướng dẫn: 
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- Sớm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 và quy định điều kiện 

tách thửa, hiến đất mở đường giao thông để các địa phương áp dụng thống nhất, 

đáp ứng nhu cầu người dân (Cử tri huyện Kỳ Anh, Hương Sơn). 

- Ban hành hướng dẫn quy trình thủ tục cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn 

theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; hướng dẫn chi tiết chính sách 

miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi thực hiện chuyển 

mục đích sử dụng từ đất khác sang đất ở; quy định cụ thể về thu phí xử lý nước thải 

đối với các tổ chức, cá nhân xả thải vào hệ thống các trạm xử lý nước thải trên địa 

bàn tỉnh để phục vụ công tác vận hành, bảo trì các trạm (Cử tri huyện Cẩm Xuyên). 

- Ban hành quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các 

thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công 

khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử 

dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề 

theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; quy định và hướng dẫn về chính sách khai thác, sử dụng quỹ đất thuộc Đề 

án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (Cử tri H. Thạch Hà). 

- Hiện nay, hầu hết các dự án có sử dụng đất triển khai trên địa bàn đều được 

UBND huyện ban hành quyết định thành lập các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư theo từng dự án và do cán bộ chuyên môn cấp huyện kiêm nhiệm; bên cạnh 

đó, đề án vị trí việc làm thì không có vị trí về nhiệm vụ này. Do vậy việc thành lập 

các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB cấp huyện là không đảm bảo 

các quy định và không phù hợp thực tiễn. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh theo 

một trong các phương án đó là cho chủ trương thành lập Trung tâm phát triển quỹ 

đất cấp huyện; xem xét bổ sung chức năng về tham mưu thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho Ban quản lý dự án cấp huyện hoặc cho 

chủ trương thành lập Ban giải phóng mặt bằng cấp huyện trên cơ sở có định biên 

độc lập (Cử tri Cẩm Xuyên). 

2. Tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang, đất các hộ dân đang 

canh tác là đất bằng, không tác động đến rừng. Đề nghị tỉnh xem xét quy hoạch 

diện tích đất này cho các hộ tiếp tục sản xuất (cử tri huyện Hương Sơn). 

3. Theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 về điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 

15/8/2019 về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh một số diện tích quy hoạch 3 loại 

rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 của UBND 

tỉnh thì một số diện tích có biến động, thay đổi về loại rừng nhưng không thực hiện 

đăng ký biến động hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 

đình, cá nhân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo có hướng dẫn, xử lý (Cử tri huyện Thạch Hà). 

4. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ trích đo chỉnh lý, kê khai cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 18.963 thửa đất nông nghiệp trên địa 
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bàn huyện Vũ Quang; rà soát, cập nhật và chỉnh lý các biến động đất đai trên địa 

bàn huyện từ năm 2013 đến nay vào cơ sở dữ liệu địa chính (Cử tri H. Vũ Quang). 

5. Về lĩnh vực khai thác khoáng sản, cử tri đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý: 

- Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Đức Thọ tiếp tục diễn 

biến phức tạp (Cử tri huyện Đức Thọ). 

- Các doanh nghiệp khai thác mỏ đá tại các xã Vượng Lộc, xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường giao thông (Cử tri huyện 

Can Lộc).  

- Mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàn Vũ tại sông Rào 

Nổ, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đã hết trữ lượng được cấp phép, tuy nhiên 

vẫn tiếp tục khai thác gây sạt lở bờ sông (Cử tri huyện Hương Khê). 

6. Khu vực đất Lương thực cũ, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn cũ, đất Công 

ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh, Trung tâm Y học cổ truyền, Trường dạy nghề 

cũ trên địa bàn huyện Đức Thọ bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị tỉnh sớm có phương 

án đưa vào quản lý, sử dụng hiệu quả (Cử tri huyện Đức Thọ). 

7. Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Khánh Trang tại xã Gia 

Phố, huyện Hương Khê đã ngừng hoạt động. Đề nghị tỉnh chỉ đạo việc thu hồi đất 

để bàn giao cho địa phương quản lý (Cử tri huyện Hương Khê). 

 8. Trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có một số khu đất nằm ở vị trí trung tâm, 

bám đường quốc lộ đã bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị tỉnh có giải pháp hoặc bàn 

giao cho địa phương quản lý để thuận lợi trong thu hút đầu tư (Cử tri thị xã Hồng 
Lĩnh). 

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, GIAO THÔNG, XÂY DỰNG VÀ CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ; bố trí vốn 

đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số công trình, dự án quan 

trọng, cấp thiết trên địa bàn: 

a) Công trình, dự án giao thông: 

- Quan tâm đầu tư xây dựng rãnh thoát nước khi nâng cấp tuyến đường 

ĐT546; bổ sung lan can, biển báo, đèn chiếu sáng đường ĐT547 đoạn từ cầu Cửa 

Hội đến điểm dân cư xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân. 

- Nâng cấp tuyến đường liên xã trên địa bàn xã Thuận Lộc; đầu tư lát vỉa hè, 

trồng cây xanh ở tuyến đường Phan Kính, thị xã Hồng Lĩnh.  

- Có giải pháp đối với việc Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà 

Tĩnh quy hoạch kéo dài hàng chục năm đến nay chưa triển khai thực hiện; sớm triển 

khai Dự án tuyến đường nối từ đường Nguyễn Trung Thiên (nay là đường Phan Bội 

Châu) đến Trường Đại học Hà Tĩnh qua sông Rào Cái. 

- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện lộ 5 từ xã Hương Lâm đi xã Hương 

liên và tuyến đường từ xã Hà Linh đi xã Điền Mỹ; xây dựng cầu Động Bụt, cầu 
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Động Quýt, cầu đoạn thôn 8 và thôn 10, xã Hương Lâm; nâng cấp tuyến đường từ 

xã Gia Phố đi xã Hương Giang, xã Hương Thủy; xây dựng cầu qua sông Ngàn Sâu 

tại Thôn Tân Trung và thôn Trung Lĩnh, xã Gia Phố, huyện Hương Khê. 

- Bố trí kinh phí mở rộng mái taluy dương tuyến đường tỉnh lộ 555 đoạn qua 

đập Kim Sơn, xã Kỳ Hoa; cho phép mở điểm đấu nối giữa tuyến đường trục xã Kỳ 

Hoa và tuyến đường Việt Lào đi lên thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa và mở rộng ngã tư 

điểm đấu nối giữa đường trục chính xã Kỳ Hoa và đường nắn tuyến Quốc lộ 1A; 

chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc Cầu Đá Hát trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường 

Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh nhỏ, hẹp, hai bên thành cầu dành cho người đi bộ cao so 

với mặt đường 20 cm gây mất an toàn giao thông. 

- Đầu tư tuyến giao thông nối thị xã Hồng Lĩnh và đi qua Chùa Chân Tiên; 

quy hoạch tuyến đường bám sát kè biển nối biển Xuân Hải đến Lạch Kèn, thôn Yên 

Điềm, xã Thịnh Lộc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Vượng An từ xã Tùng 

Lộc, huyện Can Lộc đến xã Thịnh Lộc; hỗ trợ nguồn vốn để thi công hoàn thành 

Tuyến đường Jca trên địa bàn 2 xã Hộ Độ và Mai Phụ; ưu tiên đầu tư tuyến giao 

thông trước Đền Chiêu Trưng Đại Vương, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. 

- Quan tâm đầu tư đường cứu hộ cứu nạn kết hợp phát triển kinh tế phía Tây 

huyện Hương Sơn giai đoạn 2 từ Cầu Chi Lời đến Khu tái định cư Hà Tân nối với 

Quốc lộ 8A.  

- Cho chủ trương đầu tư xây dựng đường vào các khu sản xuất và các khu tái 

định cư trên địa bàn xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang.  

b) Công trình, dự án Thủy lợi: 

- Bố trí nguồn lực tiếp tục nâng cấp tuyến đê cho các xã ven biển từ Xuân 

Phổ đến Xuân Hội; đầu tư tuyến mương bê tông từ Sân Golf Xuân Thành đi đê Bàu 

Dài ra xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân. 

- Nâng cấp kênh Hói Nầm nối từ xã Kim Hoa ra xã Sơn Bằng; đầu tư hệ 

thống kênh thoát lũ cho 5 xã vùng hạ huyện từ xã Sơn Bình đến cống Hói Vàng, xã 

Sơn Long; tiến hành nạo vét hệ thống mương thoát nước đường Quốc lộ 8A khu 

vực thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu đoạn từ cây xăng Nầm đến đường vào Rạp hát cũ; 

nâng cấp kè dọc bờ sông Khe Tre cũ và đập Khe Đá tại xã Sơn Kim 2; xây dựng 

Tràn Khe Bố, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn. 

- Xây dựng kè chống sạt lở tại xã Hương Trạch; nâng cấp đập Khe Cao tại 

xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kè Đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. 

- Quan tâm hỗ trợ sữa chữa tuyến kênh chính hồ Cựa Thờ Trại Tiểu; nạo vét 

Sông Nghèn, huyện Can Lộc.  

- Nâng cấp Hệ thống cống và tràn tự chảy trên đê Hoàng Đình, cử tri kiến 

nghị nhiều lần nhưng chưa có giải pháp xử lý. Dự án Kênh tách nước phân lũ đoạn 

qua tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh có đoạn đấu nối bắc qua 
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kênh đã được đầu tư tuy nhiên đáy kênh mới cao nên việc lấy nước phục vụ sản 

xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh chỉ đạo nâng cấp, sữa chữa.   

- Chỉ đạo kiểm tra, khắc phục việc xây dựng tuyến mương dọc đê La Giang 

đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ bị sụt lún, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ 

thuật; đường dân sinh phía Bắc Đê La Giang đoạn từ ngã tư chợ Hôm lên bãi tập 

kết cát không có mương thoát nước, đường trũng thấp ở giữa gây ngập úng; sớm 

bố trí nguồn vốn tiến hành kè bờ sông tại thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ. 

- Quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện hoàn thành công trình ngọt hóa 

sông Nghèn tuyến Cổ Ngựa, điểm cuối tại thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện 

Lộc Hà. 

c) Công trình, dự án khác: 

- Xem xét sớm đưa vùng quy hoạch Khu đô thị du lịch Đan Trường - Xuân 

Hội, huyện Nghi Xuân vào triển khai, thực hiện. 

- Ưu tiên nguồn lực nâng cấp, xây dựng Trú sở UBND và Nhà văn hoá xã 

Hương Liên, Trú sở UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê. 

- Sớm triển khai đầu tư 12 trạm y tế trên địa bàn huyện Hương Sơn đã được 

Bộ Y tế đưa vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn ADB. 

- Tiếp tục thi công Dự án Tân Hoàng Minh trên địa bàn phường Nguyễn Du; 

đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu đô thị Nam Cầu Phủ tại xã Thạch Bình; quan tâm quy 

hoạch và đầu tư Trung tâm dưỡng lão tại thành phố Hà Tĩnh;  

- Sớm hoàn thành xây dựng nhà máy nước tại Trại Tiểu (Mỹ Lộc), Nhà máy 

nước tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc. 

- Đầu tư kinh phí xây dựng trú sở mới của Công an huyện Vũ Quang. 

- Bố trí nguồn vốn hỗ trợ xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh lắp đặt hệ thống nước 

máy. 

2. Một số khu tái định cư tại Phường Kỳ Long, phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Lợi, 

thị xã Kỳ Anh đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa thi công hoàn thành hoặc 

hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm tiến hành quyết toán và 

bàn giao cho địa phương quản lý để có phương án nâng cấp, sữa chữa; rà soát, có 

phương án xử lý đối với một số dự án đã thu hồi bàn giao mặt bằng nhưng không 

thi công hoặc thuộc quy hoạch treo như: Dự án khu vui chơi giải trí Hải Kỳ; Dự án 

khu vui chơi giải trí Eurostar; dự án Kim Ngân Bình Thủy; Dự án mỏ đất Việt Gia 

Song Hui; Khu tái định cư ở TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh. Xem xét việc có 

di dời hay không đối với 3 tổ dân phố thuộc phường Kỳ Thịnh nằm trong quy hoạch 

Dự án Nhà máy sản xuất Ô tô Vinfast tại khu CN4, CN5, đồng thời trước mắt tiến 

hành đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh (Cử tri TX Kỳ Anh). 

3. Đối với Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, cử tri kiến nghị tỉnh chỉ 

đạo kiểm tra, xử lý: 
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- Việc thi công dự án làm hư hỏng các tuyến đường liên thôn, liên xã và nhà 

ở của một số hộ dân thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc nhưng chưa có 

phương án sửa chữa, đền bù cho người dân. (Cử tri huyện Can Lộc). 

- Tiến độ thi công dự án đoạn qua địa bàn xã An Dũng quá chậm, làm ảnh 

hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; việc hoàn trả lại mặt bằng, hệ thống 

đường sá, kênh mương hư hỏng do thi công công trình theo như cam kết Ban quản 

lý dự án đến nay chưa được thực hiện (Cử tri huyện Đức Thọ). 

4. Đề nghị tỉnh chỉ đạo lắp đặt các biển báo giao thông dọc tuyến đường ven 

biển đoạn qua khu dân cư thôn Nam Sơn đến thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc để đảm 

bảo an toàn giao thông (Cử tri huyện Lộc Hà). 

5. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc chủ đầu tư các dự án trên tuyến 

Quốc lộ 1A không xây dựng đường gom đấu nối theo như cam kết mà thực hiện 

đấu nối trực tiếp ra quốc lộ gây mất an toàn giao thông (Cử tri huyện Thạch Hà). 

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI 

1. Hằng năm, đề nghị tỉnh chỉ đạo việc thẩm định biên chế giáo viên các 

huyện trước khi giao để phù hợp với thực tế của từng cơ sở giáo dục và đảm bảo 

việc tổ chức dạy học, nhất là đáp ứng việc thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông mới và quy định hiện hành về sĩ số học sinh trên lớp; sớm bố trí thiết bị giáo 

dục để đảm bảo cho các trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Cử tri các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên).  

2. Theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của 

HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 57/2017/NQ-HĐND áp dụng cho năm học 2021 - 2022 thì thị trấn Lộc Hà 

thuộc vùng 3 do vậy mức thu học phí cao hơn các xã khác trong khi điều kiện kinh 

tế còn khó khăn. Đề nghị tỉnh xem xét lại để thị trấn Lộc Hà thuộc vùng 2 (Cử tri 

huyện Lộc Hà).  

3. Đề nghị tỉnh xem xét các quy định về chỉ tiêu trường đạt chuẩn Quốc gia, 

chỉ tiêu sáp nhập trường, lớp và thống nhất các quy định về mức thu ngoài học phí 

trên địa bàn tỉnh (Cử tri huyện Hương Khê). 

4. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tập trung xử lý các tồn đọng, quan tâm đầu tư hạ tầng, 

thu hút đầu tư đối với Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân tương xứng 

với tiềm năng, lợi thế (Cử tri huyện Nghi Xuân). 

5. Đề nghị tỉnh có chính sách ưu tiên hỗ trợ thực hiện chương trình truyền 

thanh thông minh đối với các các xã vùng khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh (Cử 

tri các huyện Hương Sơn, Hương Khê).  

6. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng thiết kế mẫu đối với 

nhà vệ sinh hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo để đảm bảo thuận lợi trong quá trình 

triển khai thực hiện (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh). 
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7. Đề nghị tỉnh nghiên cứu chỉ đạo thành lập chuyên khoa điều trị cho người 

già tại bệnh viện vì hiện nay tỷ lệ người già ở Hà Tĩnh cao, nhu cầu điều trị lớn (Cử 
tri huyện Đức Thọ). 

8. Hiện nay số lượng thuốc phục vụ khám bảo hiểm y tế ở các trạm y tế cấp 

xã không đáp ứng nhu cầu của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết (Cử tri 
huyện Can Lộc). 

9.  Đề nghị tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp các khu di tích lịch sử Trần Phú, 

khu di tích lịch sử Phan Đình Phùng; quan tâm xây dựng hồ sơ nâng hạng di tích 

lịch sử đền thờ Vua Mai Hắc Đế lên cấp Quốc Gia (Cử tri huyện Đức Thọ, Lộc Hà). 

10. Đề nghị tỉnh có giải pháp để tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt các 

chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại các nước Lào, Campuchia; nâng cấp, 

sửa chữa các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đặc biệt là công trình Nghĩa trang liệt 

sỹ Trường Sơn của tỉnh Hà Tĩnh tại tỉnh Quảng trị (Cử tri huyện Vũ Quang). 

 11. Đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ đối tượng Cựu chiến binh 

từng tham gia chiến dịch Lào, Campuchia được Nhà nước Lào, Campuchia tặng 

thưởng huân huy chương (Cử tri huyện Thạch Hà). 

V. LĨNH VỰC KHÁC 

1. Đề nghị tỉnh xem xét việc thành lập các tổ dân phố ở khu Chung cư 

Vinhome và khu Nhà ở xã hội; bố trí cho xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 01 

cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo (Cử tri thành phố Hà Tĩnh). 

2. Đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương tuyển dụng công chức xã đảm bảo số 

lượng theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh quy 

định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; kiểm tra, giải 

quyết việc hiện nay công trình nước sạch tại xã Bình An, huyện Lộc Hà đã hoàn 

thành nhưng người dân không được sử dụng nước do Trung tâm nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh thiếu cán bộ khai thác, vận hành (Cử tri huyện 
Lộc Hà). 

3. Việc triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định 

sắp xếp lại, xử lý tài sản công gặp nhiều vướng mắc. Đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát 

và có hướng dẫn đối với các địa phương (Cử tri huyện Thạch Hà). 

4. Đề nghị tỉnh xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng đội TNXP 

Sơn Tây, huyện Hương Sơn; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của 

Tổng đội TNXP Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Cử tri các huyện Hương Sơn, 

Hương Khê). 

5. Hiện tại trên địa bàn thành phố còn có một số trú sở của các sở, ban ngành 

không sử dụng để hoang hóa, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị tỉnh quan 

tâm cho giải pháp xử lý (Cử tri thành phố Hà Tĩnh). 
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6. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét, hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh 

tổ chức thực hiện Kết luận số 66/KL-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh (Cử 
tri thị xã Kỳ Anh). 

7. Tuyến đường 26/3 đi qua địa bàn phường Văn Yên, có 11 hộ chưa được 

đền bù giải phóng mặt bằng để làm vỉa hè, do vậy chưa làm được hệ thống thoát 

nước tại đoạn đường này gây ảnh hưởng ô nhiểm môi trường, mất mỹ quan đô thị. 

Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết, tháo gỡ (Cử tri thành phố Hà Tĩnh). 

8. Việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trạm Cảnh sát giao thông tại đồng 

Rộc Thượng, thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh không đảm bảo so với vị 

trí quy hoạch được phê duyệt Tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý (Cử tri H. Kỳ Anh). 

Trên đây là tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân 

tỉnh khoá XVIII. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa 

phương liên quan xem xét, trả lời và báo cáo với cử tri tại kỳ họp lần này./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các vị đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND,  UBMTTQ 

các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT,TH2. 

 

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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