
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:             /UBND-VP 
V/v giao phối hợp cung cấp thông 

tin, giải quyết, trả lời kiến nghị cử 

tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng: Nông nghiệp & PTNT; Kinh tế - Hạ tầng;  

Tài nguyên - Môi trường; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo. 

- Ban Quản lý dự án huyện; 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

3594/UBND-TH3 ngày 05/7/2022 về việc giao giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVIII (Văn bản liên quan gửi 

kèm trên hệ thống TD-Office), Ủy ban nhân dân dân huyện giao: 

Các phòng, ban nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ và theo phân công tại Phụ 

lục gửi kèm tham mưu cung cấp thông tin của cử tri có ý kiến, kiến nghị và phối 

hợp với các Sở ngành được phân công chủ trì trực tiếp trả lời cử tri theo yêu cầu tại 

Văn bản số 3594/UBND-TH3 ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng 

   



 Phụ lục: 
 

PHÂN CÔNG TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH KHOÁ XVIII 
(Ban hành kèm theo Văn bản số:                 /UBND-VP ngày        /7/2022 của UBND huyện) 

 
 

TT Nội dung ý kiến, kiến nghị 
Cơ quan chủ trì nghiên 

cứu, giải quyết, trả lời 

Đơn vị tham mưu phối 

hợp giải quyết 

I. LĨNH VỰC 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). 

 

Sở Tài chính Phòng KTHT, Phòng 

Nông nghiệp và PTNT 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI   

2.  

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). 

Sở Nội vụ 
Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   

3.  

   Cử tri đề nghị tỉnh xem xét ban hành một số quy định, hướng dẫn: 

- 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). 

 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

 

 

 

Phòng TNMT;  

Ban Quản lý dự án huyện 

 

 

 



TT Nội dung ý kiến, kiến nghị 
Cơ quan chủ trì nghiên 

cứu, giải quyết, trả lời 

Đơn vị tham mưu phối 

hợp giải quyết 

4.  

- 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). 

Sở Nội vụ 
Phòng TNMT 

Phòng Nội vụ 
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