UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN
CẨM XUYÊN
______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1461/UBND-VP

Cẩm Xuyên, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Về việc giao tham mưu báo cáo kết
quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị
của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13
HĐND huyện khoá XIX

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Các phòng: Giáo dục - Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, LĐ-TB-XH, NN-PTNT,
Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp.
Thực hiện Công văn số 352/HĐND ngày 26/5/2021 của Hội đồng nhân dân
huyện về việc chuẩn bị báo cáo cho Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa
XX; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao Trưởng các phòng, ban, đơn vị tiếp tục rà
soát, giải quyết và tham mưu báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
gửi đến Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khoá XIX; gửi báo cáo về Lãnh đạo UBND
huyện phụ trách lĩnh vực và Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 07/6/2021,
cụ thể:
I. Công an huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo kết
quả giải quyết
1. Tình trạng xe quá tải, quá khổ chạy trên địa bàn vẫn xẩy ra thường xuyên
nhưng chưa được quan tâm xử lý nghiêm minh triệt để, cử tri đề nghị các cơ quan
chức năng cần vào cuộc quyết liệt (Cử tri các xã Cẩm Hà, Cẩm Hưng, Cẩm Trung).
II. Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu
báo cáo kết quả giải quyết
1. Tình trạng nhiều trẻ 3 tuổi không được tiếp nhận vào các cơ sở giáo dục mầm
non diễn ra tại nhiều xã, nhất là tại các xã chỉ có trường mầm non công lập do thiếu
giáo viên trong những năm gần đây vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị UBND huyện
có giải pháp (Cử tri nhiều xã).
III. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu
báo cáo kết quả giải quyết
1. Cống thoát nước trước cổng trường Nguyễn Đình Liễn thi công cao hơn so
với mương thoát nước cũ của thôn Hoàng Vân nên không thoát nước được vào mùa
mưa làm ngập úng ảnh hưởng đến 40 hộ dân khu vực Bàu Bàng. Đề nghị huyện kiểm
tra và có giải pháp xử lý (Cử tri xã Cẩm Dương).
2. Cầu Cửa Nhượng (Quốc lộ 15B) không có hệ thống đèn chiếu sáng gây khó
khăn cho giao thông đường bộ, đường thủy. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm lắp
hệ thống bóng đèn chiếu sáng dọc trên tuyến cầu (Cử tri Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng).
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3. Một số hộ dân tại xã Cẩm Trung lấn chiếm hành lang quốc lộ 1A đã nhiều
năm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xử lý dứt điểm (Cử tri xã Cẩm trung).
4. Hệ thống biển báo giao thông trên trục đường quốc lộ 8C còn thiếu, đường ít
được duy tu, bảo dưỡng. Đề nghị HĐND, UBND huyện có kiến nghị với công ty
đường bộ Hà Tĩnh chỉ đạo tu bổ, bão dưỡng đường, láng lề đường, hệ thống thoát
nước và các loại biển báo ở các đoạn đường đi qua khu dân cư (Cử tri xã Cẩm Quan).
5. Mặt đường tuyến đường Quốc phòng ở xã Cẩm Lĩnh bị hư hỏng rất nặng, đề
nghị các cấp các ngành có phương án tu sữa nâng cấp (cử tri Cẩm Lĩnh).
IV. Phòng LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo
kết quả giải quyết
1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ cho đối
tượng lao động mất việc làm, giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid 19 (Cử
tri Cẩm Minh).
V. Phòng NN-PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo
kết quả giải quyết
1. Sau khi đập sông Quèn Cẩm Lộc nâng cấp đã gây ngập úng gần 30ha đất
trồng lúa của xã Cẩm Sơn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn có
phương án khắc phục (Cử tri Cẩm Sơn).
Hệ thống xả tràn của Đập sông Quèn hiện nay đã xuống cấp, nhiều chỗ đã bị xói
mòn, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra và bố trí ngân sách để tu sửa kịp thời
(cử tri Cẩm Lộc).
2. Việc cung ứng vắc xin không đúng thời điểm, nhất là vắc xin phòng bệnh cho
trâu bò trong những năm gần đây làm ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm và hiệu quả công tác
phòng dịch (Năm 2020 đến tháng 5, thời tiết nắng nóng mới có vắc xin để tiêm). Đề
nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục dứt điểm, không để tái diễn (Cử tri Cẩm Sơn).
3. Hệ thống Cửa lạch Cửa Nhượng ngày càng bồi đắp, tàu thuyền qua lại gặp
nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện khâu nối để Sở NN-PTNT đẩy nhanh tiến độ
nạo vét Cửa lạch (Cử tri Cẩm Nhượng).
4. Hệ thống mương từ kênh N8 xuống xã Nam Phúc Thăng dọc đường 11 đã bị
hư hỏng do thực hiện dự án nâng cấp Tỉnh lộ 11 làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa của
nhân dân thôn Bắc Thành. Đề nghị UBND huyện nâng cấp, sửa chữa (Cử tri Cẩm
Dương).
5. Trang trại chăn nuôi của ông Phạm Văn Thành tại xã Cẩm Duệ vi phạm hành
lang kênh, ngăn dòng chảy, gây ra ngập úng thường xuyên cho hơn 40 hộ dân thôn
Xuân Lâu, xã Cẩm Thạch vào mùa mưa bão vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị
huyện kiểm tra, xử lý dứt điểm (cử tri xã Cẩm Thạch).
6. Hệ thống bảo vệ lan can Cầu Máng dọc tuyến kênh N2 đã hư hỏng gồm: cầu
máng Khe Mài tại thôn tại Tân Tiến ( giáp với Cẩm Mỹ); cầu máng Đá Hàn tại thôn
Thanh Sơn; cầu máng Hói Nủ tại Thôn Thiện Nộ (giáp với Cẩm Hưng). Để đảm bảo
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an toàn cho nhân dân và gia súc qua lại. Đề nghị HĐND-UBND huyện làm việc với
công ty Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh để sữa chữa, bổ sung, lắp đặt hệ thống lan can đảm
bảo an toàn cho nhân dân (Cử tri Cẩm Quan).
7. Đề nghị UBND huyện kiến nghị tỉnh xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng nhằm
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân vùng biển phát triển sản xuất (Cử tri Cẩm
Nhượng).
VI. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham
mưu báo cáo kết quả giải quyết
1. Đề nghị UBND huyện xem xét trong việc giảm thu phí và thuế tại các ốt quán
khu du lịch Thiên Cầm năm 2020 do dịch Covid-19 (Cử tri Thiên Cầm).
2. Tại khu du lịch Thiên Cầm, đã có chủ trương phê duyệt đầu tư xây dựng các
khách sạn, nhưng đến nay vẫn bỏ trống không đầu tư làm ảnh hưởng đến bộ mặt khu
du lịch. Đề nghị HĐND- UBND huyện quan tâm (Cử tri Thiên Cầm).
3. Dự án Bắc Thiên Cầm đã làm chậm sự phát triển kinh tế, xã hội của nhân dân
ở địa phương trong 9 năm, nay dự án FLC vẫn chậm tiến độ, chưa khởi công theo
đúng kế hoạch, tiếp tục gây nguy cơ như dự án Bắc Thiên Cầm. Đề nghị HĐND và
UBND huyện quan tâm (Cử tri Thiên Cầm).
VII. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan
tham mưu báo cáo kết quả giải quyết
1. Tiến độ công nhận lại diện tích đất ở trước 1980 quá chậm, đến nay chưa đạt
20% so với số có nhu cầu, nguy cơ không hoàn thành kịp trước 31/12/2020. Đề nghị
UBND huyện có giải pháp (cử tri nhiều xã).
2. Hiện tượng thuyền khai thác trái phép cát vào ban đêm trên sông Rác vẫn
diễn ra. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra và có biện pháp
xử lý nghiêm (cử tri Cẩm Trung).
3. Kinh phí bồi thường GPMB Dự án Tân Tiến Phát 2 đã được phê duyệt nhưng
chậm chi trả cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện có giải pháp yêu cầu nhà đầu tư xử
lý dứt điểm để đảm bảo quyền lợi của nhân dân (Cử tri Cẩm Vịnh).
4. Nhà máy xử lý rác thải Cẩm Quan gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng
đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân vùng phụ cận. Đề nghị UBND huyện có giải
pháp để Dự án vùng đệm nhà máy rác sớm triển khai thực hiện (Cử tri Cẩm Quan,
Cẩm Hưng).
5. Cử tri không đồng tình việc UBND xã Cẩm Nam cấp 1 trong 2 lô đất ở vùng quy
hoạch kho HTX Tân Tiến tại thôn Tiến Hưng cho ông Phan Văn Thọ công chức địa
chính xã. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo làm rõ việc cấp đất này có đúng quy định của
pháp luật hay không, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm.
6. Cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần về xử lý dứt điểm những vướng mắc trong
giải phóng mặt bằng cho các hộ dân vùng Trường Đại học Hà tĩnh nhưng đến nay vẫn
chưa được giải quyết. Đề nghị các ngành, các cấp quan tâm (cử tri Cẩm Vịnh).
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VIII. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo
kết quả giải quyết
1. Một số trẻ sinh ra trong những năm 2014, năm 2015 không được cấp bản
chính giấy khai sinh. Đề nghị ngành Tư pháp có giải pháp.
IX. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan
tổng hợp, tham mưu Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến
Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khoá XIX (hoàn thành trước ngày 09/6/2021).
* Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo, đôn
đốc, kiểm tra các phòng, ban, ngành, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên.
Nhận được công văn, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị có tên trên triển
khai thực hiện kịp thời để báo cáo Thường trực HĐND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP.HĐND-UBND huyện;
- Bộ phận theo dõi công việc;
- Lưu: VT.

Hà Văn Bình
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