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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp Thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII 

(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII) 

 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp Thứ tư, HĐND tỉnh khóa 

XVIII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết 

những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện các nội dung như sau: 

1. Về cơ chế chính sách 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh đề xuất với Trung ương có cơ chế 

chính sách đặc thù cho xã Mường Lý được hưởng xã biên giới: Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án xây dựng và phát triển huyện 

Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Sau khi Đề án được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển huyện Mường Lát; đồng thời, đề xuất với Trung ương huy động 

nguồn lực hỗ trợ huyện Mường Lát, trong đó có xã Mường Lý. 

- Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 03 

bản đồng bào Mông (bản Ché Lầu, xã Na Mèo và bản Mùa Xuân, Xía Nọi, xã 
Sơn Thủy) thuộc huyện Quan Sơn: Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi giai đoạn 2021 - 2030; 

trong đó, 03 bản đồng bào dân tộc Mông nêu trên của huyện Quan Sơn là các 

bản của 02 xã đặc biệt khó khăn (xã Na Mèo và xã Sơn Thủy) thuộc đối tượng 

được thực hiện Dự án 3 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát 
huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá 
trị”. Do đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn thực hiện Chương 

trình, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Dân tộc tham mưu triển khai thực hiện trên địa 

bàn toàn tỉnh, trong đó có các bản: Ché Lầu, xã Na Mèo; Mùa Xuân, Xía Nọi, xã 

Sơn Thủy. 

- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí 

hoạt động cho trạm y tế xã, thị trấn: Ngày 10/12/2021 HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến 

năm 2025, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đối với các chế độ tiền lương, phụ cấp, các 

khoản đóng góp theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao, tiếp tục được 

NSNN đảm bảo phân bổ, chi trả đầy đủ; đối với các hoạt động chi nghiệp vụ 

định mức hỗ trợ đã tăng so với định mức cũ tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Trạm y tế tuyến xã còn 

có các định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung, như: kinh phí mua bảo hiểm 

trách nhiệm, kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, kinh phí sức 

khỏe người cao tuổi cũng được nâng mức hỗ trợ (trạm y tế các xã, thị trấn miền 
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núi: nâng từ 7 lên 10 triệu đồng/trạm/năm, Trạm y tế đối với các xã, phường, thị 

trấn đồng bằng (nâng từ 5 lên 7 triệu đồng/trạm/năm). 

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét nâng tỷ lệ 
điều tiết thu các loại thuế, phí khai thác khoáng sản tại các mỏ do tỉnh quản lý và 
cấp phép cho ngân sách xã, mức hiện tại để lại 30% là thấp: Theo Nghị quyết số 

176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, tỷ lệ điều tiết tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản về ngân sách cấp tỉnh giữ nguyên so với giai đoạn 

trước (40%); tỷ lệ điều tiết cho ngân sách cấp huyện tăng từ 30% lên 50% nhằm 

tạo nguồn lực cho cấp huyện cân đối nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường để hỗ trợ 

cho các xã tuy không có mỏ khai thác nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND các huyện phổ biến, 

tuyên truyền để Nhân dân biết, thực hiện. 

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan 
khảo sát, hướng dẫn việc cấp lại, đổi bằng Tổ quốc ghi công (bị hỏng, mất, bị 
sai thông tin) cho các hộ gia đình liệt sĩ: Thực hiện chính sách đối với người có 

công, hằng năm, tỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ đổi hoặc cấp lại Bằng 

Tổ quốc ghi công mới do bị mất, rách nát, hư hỏng. Trong thời gian tới, UBND 

tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với 

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hướng dẫn, tổng hợp các Bằng Tổ 

quốc ghi công của liệt sĩ do bị mất, rách nát, hư hỏng, bị sai thông tin để báo cáo 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ đổi hoặc cấp 

lại Bằng Tổ quốc ghi công mới theo đúng quy định. 

- Cử tri huyện Như Xuân đề nghị tỉnh quan tâm có cơ chế thu hút để các 

doanh nghiệp đầu tư xây dựng nước sạch cung cấp cho thị trấn Yên Cát và các xã 
phụ cận: UBND tỉnh đã ban hành Danh mục và định mức hỗ trợ đối với các hạng 

mục công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

trong đó, có hệ thống cấp nước sạch cho 03 xã huyện Như Xuân; tuy nhiên, đến 

nay chưa có doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước 

của người dân thị trấn Yên Cát và các xã lân cận, UBND tỉnh đã xây dựng Dự án 

Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa 

(vay vốn WB - Ngân hàng thế giới), trong đó có Tiểu dự án cấp nước cho 02 xã 

(thị trấn Yên Cát và xã Bình Lương) huyện Như Xuân, báo cáo  các Bộ, ngành 

Trung ương và Ngân hàng Thế giới tại văn bản số 20413/UBND-NN ngày 

23/12/2021 đề nghị quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, nhằm đáp ứng nhu cầu sử 

dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng khuôn 
viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác cho khối đoàn thể huyện; cử 
tri huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng Hội 

trường trung tâm xã, các nhà văn hóa thôn, xây dựng trạm y tế đối với các xã 
sáp nhập năm 2019, khôi phục lại hệ thống y tế cơ sở thôn: Căn cứ Nghị quyết 

số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa 

các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 thì: (1) Việc đầu tư xây 
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dựng khuôn viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác của khối đoàn thể 

huyện thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện; vì vậy, đề nghị UBND 

huyện Thọ Xuân chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán 

hằng năm và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ đã 

được phân cấp theo quy định. (2) Việc đầu tư xây dựng hội trường trung tâm xã, 

các nhà văn hóa thôn, xây dựng trạm y tế đối với các xã sáp nhập năm 2019, 

khôi phục lại hệ thống y tế cơ sở thôn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. 

Vì vậy, đề nghị UBND các huyện, xã chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa 

phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện nội dung trên; 

trường hợp vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, đề nghị các 

đơn vị báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ khi cân đối được nguồn.  

- Cử tri các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hoá đề nghị UBND tỉnh có chính 

sách điều chỉnh giá hỗ trợ đất khi thu hồi GPMB, hiện nay 50 triệu/sào là quá 
thấp; cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh xem xét tăng hệ số bồi thường về đất 

trong GPMB, nhất là khu vực có điều kiện kinh tế phát triển để phù hợp với giá 
chuyển nhượng đất trên thị trường hiện nay: Việc phê duyệt giá đất cụ thể để 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh ủy quyền cho 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tại Quyết định số 292/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2022, đề nghị UBND các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Yên Định 

triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng 

thời, đảm bảo nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định tại Điều 112 Luật 

đất đai năm 2013 và quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 

- Cử tri huyện Lang Chánh thị trấn đề nghị HĐND tỉnh nâng mức hỗ trợ 

kinh phí hoạt động hằng năm cho Thị trấn Lang Chánh; điều chỉnh định mức 

phân bổ ngân sách địa phương theo đơn giá mới, đồng thời quan tâm việc phân 
bổ ngân sách đến các đơn vị có đông dân số: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 

của tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021. Vì vậy, đề nghị các huyện căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức đã được phê duyệt để thực hiện theo quy định. 

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ khu vực nông thôn, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải theo cụm: 
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 236/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 về 

chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã có quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 phê duyệt Phương án xử 

lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; theo đó, 

huyện Yên Định có 01 khu xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt hoặc công 

nghệ hỗn hợp. Đề nghị UBND huyện Yên Định đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi 

đầu tư nhà máy xử lý rác thải cho Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Cử tri các huyện Triệu Sơn, Nga Sơn, Thiệu Hóa đề nghị HĐND, UBND 
tỉnh tiếp tục quan tâm có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy 

lợi, bê tông hóa kênh mương nội đồng: Trong giai đoạn 2016 - 2021, việc kiên cố 

hóa kênh mương nội đồng đã được lồng ghép vào chính sách xây dựng vùng thâm 
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canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Giai đoạn 2022 - 2025, việc đầu tư, 

nâng cấp kênh mương nội đồng tiếp tục được hỗ trợ, lồng ghép vào Chính sách 

phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại Nghị quyết số 

185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Do đó, đề nghị các huyện triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách này tại địa 

phương, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của nông dân. 

- Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị HĐND tỉnh có cơ chế, chính sách bình 
ổn giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi gia súc: Để bình ổn giá các loại 

vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi gia súc, UBND tỉnh giao Sở 

NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương, trong thời gian tới cần 

tập trung thực hiện các giải pháp sau: 

+ Giải pháp bình ổn giá các loại vật tư nông nghiệp: (1) Thông tin tuyên 

truyền và tăng cường hướng dẫn nông dân sử dụng các vật tư nông nghiệp phân 

bón, thuốc BVTV sinh học, hữu cơ có nguồn gốc nội địa, hạn chế sử dụng phân 

bón vô cơ, thuốc hóa học vào sản xuất; đồng thời hướng dẫn nông dân thay đổi 

thói quen chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, các chế phẩm thuốc 

hữu cơ sinh học và tự sản xuất các loại phân, thuốc vào trong sản xuất,… (2) Áp 

dụng các kỹ thuật tổng hợp về ICM, IPM, SRI,… trong công tác quản lý BVTV 

để hạn chế sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất; (3) Xây dựng chính sách hỗ trợ 

sản xuất, sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh,… trong nước, đặc biệt là phân hữu 

cơ truyền thống. 

+ Giải pháp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi gia súc: (1) Khuyến khích 

phát triển các trang trại chăn nuôi theo hướng liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, chuyển hướng chăn nuôi hữu cơ, nông 

nghiệp xanh; (2)Tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, quản lý chặt chẽ 

việc tăng đàn, tái đàn đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học; hướng dẫn, khuyến 

khích các hộ, trang trại chăn nuôi sử dụng thức ăn tự phối trộn, nhằm hạn chế chi 

phí trong khâu sản xuất; (3) Chủ động chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém 

hiệu quả sang trồng ngô, đỗ tương, ngô sinh khối nhằm cung ứng nguồn nguyên 

liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi; (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

để ngăn chặn hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh thức ăn 

chăn nuôi không đảm bảo chất lượng; thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với 

mặt hàng thức ăn chăn nuôi theo quy định. 

- Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị HĐND tỉnh sớm có cơ chế, chính sách 
hỗ trợ cho cán bộ các chi hội đoàn thể cấp thôn, người làm việc ở thôn; cử tri 

thành phố Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các chức danh Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân, Khuyến nông viên, Thú y của các phường, xã: HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND về chức danh, số lượng người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, 

mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức 

bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức 

khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó quy định mức phụ cấp hàng 
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tháng đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân hệ số 1,0; Khuyến nông 

viên và nhân viên Thú y hệ số 1,1, tăng từ 0,1 - 0,2 hệ số/tháng đối với từng 

chức danh; trường hợp các chức danh nêu trên kiêm nhiệm các chức danh người 

hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, chủ tịch các 

hội đặc thù thì tiếp tục được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm 50% mức hưởng 

của chức danh kiêm nhiệm. Đồng thời, Nghị quyết cũng đã quy định mức phụ 

cấp hàng tháng đối với cán bộ các chi hội đoàn thể cấp thôn, người làm việc ở 

thôn, cụ thể: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, tổ dân phố (loại 1 là hệ số 1,3; loại 2 là 

hệ số 1,2); Trưởng ban công tác mặt trận ( loại 1 là hệ số 0,7 và loại 2 là hệ số 

0,6); Công an viên, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố và Nhân viên y tế thôn (loại 1 

là hệ số 0,7 và loại 2 là hệ số 0,6); Thôn, tổ đội trưởng và  Tổ viên tổ bảo vệ an 

ninh trật tự, Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố (loại 1 là hệ số 0,6 và loại 2 là hệ số 

0,5). Như vậy, mức phụ cấp đối với các chức danh người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối 

với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối 

với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố đã phù hợp mức 

khoán theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ; đảm bảo tương quan và phù hợp với khối lượng công việc của từng 

chức danh và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. 

- Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ 

về hồ sơ để được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ: Nguyễn 
Công Mẹo, sinh năm 1937, quê quán: xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa; Nhập ngũ: 31/01/1966 - Hy sinh: 31/01/1968; tham gia trận đánh Sân bay 

Tân Sơn Nhất và hy sinh anh dũng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 16 
cùng các đơn vị giải phóng quân trong đêm 30, rạng sáng 31/01/1968: Bộ CHQS 

tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin trên là đúng sự thật. Hiện nay, thân 

nhân liệt sỹ Nguyễn Công Mẹo chưa làm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh 

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, đề nghị thân nhân liệt sĩ Nguyễn Công 

Mẹo, liên hệ với Ban CHQS xã Đồng Tiến và Ban CHQS huyện Triệu Sơn đối 

chiếu với các tiêu chuẩn để tặng hoặc truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho cá 

nhân, được quy định tại Điều 60 Luật Thi đua, khen thưởng, nếu đủ điều kiện sẽ 

được hướng dẫn làm thủ tục truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân”. 

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị sớm cho xã Tế Nông được hưởng cơ 

chế chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM theo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Xã 

Tế Nông được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 

2020 (tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 07/4/2021), thuộc đối tượng 

được hỗ trợ (thưởng) 500 triệu đồng theo Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh. Theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021 của UBND tỉnh, xã Tế Nông đã được hỗ trợ (thưởng) 340 triệu đồng; 

đối với 160 triệu đồng còn thiếu so với định mức hỗ trợ, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu phân bổ ngân sách tỉnh để hỗ trợ (thưởng) đủ định mức trong năm 2022. 
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- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách 

hỗ trợ phù hợp hơn cho quân nhân xuất ngũ khi trở về địa phương; có chính sách 
hỗ trợ hoặc hướng dẫn phân bổ kinh phí phù hợp cho quân sự, công an cấp xã: 

+ Về cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp hơn cho quân nhân xuất ngũ khi trở 

về địa phương: Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ thì: “Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng trợ 
cấp xuất ngũ bằng 04 tháng tiền lương cơ sở, trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng 
tiền lương cơ sở và được cấp thẻ học nghề với mức cao nhất không quá 12 tháng 

lương cơ sở, có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày xuất ngũ” từ nguồn ngân sách của 

Bộ Quốc phòng. Trong thời gian tới, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, 

UBND tỉnh sẽ giao cơ quan nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ lao động 

việc làm cho đối tượng quân nhân xuất ngũ khi trở về địa phương, trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

+ Về việc có chính sách hỗ trợ hoặc phân bổ kinh phí phù hợp cho quân 

sự cấp xã: Hiện tại, phân bổ dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm ở 

các cấp trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Quốc phòng, an ninh được quy 

định tại Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh 

về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa; theo đó, ở 

cấp xã, phường, thị trấn lĩnh vực Quốc phòng, an ninh được phân bổ theo dân số 

và vùng. Mức phân bổ theo tiêu chí trên nếu chưa đạt mức tối thiểu là 30 triệu 

đồng/xã/năm thì được bổ sung thêm để đạt mức tối thiểu. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ 

chế, chính sách hỗ trợ, kích cầu cho ngư dân đầu tư đóng mới tàu cá công suất 
lớn (từ 200CV) để vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo: Hiện nay 

Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương rà soát, sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách 

phát triển thủy sản. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 

Trước mắt, đề nghị UBND huyện Quảng Xương tiếp tục chỉ đạo các phòng 

chuyên môn và các xã tăng cường hướng dẫn chủ tàu cá, ngư dân hoạt động khai 

thác thuỷ sản chấp hành nghiêm Luật Thuỷ sản, các quy định hướng dẫn thi 

hành Luật, các quy định về chống khai thác IUU và thực hiện các chính sách 

đang còn hiệu lực. 

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm đề nghị Nhà 

nước có chính sách hỗ trợ cho bộ đội kháng chiến chống Mỹ về phục viên đang 
sinh sống ở các địa phương hiện nay không được hưởng chế độ: Thực hiện các 

quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các 

đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đến nay, toàn tỉnh đã giải 

quyết cơ bản chế độ, chính sách cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước hoặc đã phục viên xuất ngũ về địa phương. Tuy nhiên, hiện 

nay còn một số ít trường hợp chưa được giải quyết chế độ do những nguyên nhân 

khác nhau như bị thất lạc và mất giấy tờ… Do đó, đề nghị UBND huyện Nga Sơn 
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chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Phòng LĐTBXH huyện Nga Sơn hướng 

dẫn, các xã, thị trấn rà soát các trường hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

hỗ trợ. 

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị bổ sung thêm cán bộ y tế cho các 
trạm y tế phường, xã để đảm bảo phục vụ Nhân dân: Ngày 22/11/2021, UBND 

tỉnh đã có báo cáo số 157/BC-UBND gửi Bộ Nội vụ đề xuất biên chế giai đoạn 

2022 - 2026 của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, số lượng biên chế cán bộ y tế được 

Bộ Nội vụ chấp thuận, giao trong năm 2022 là 2.911 biên chế; thấp hơn 844 

người so với định mức quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV 

hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, nên 

không còn biên chế y tế để bổ sung theo đề nghị của cử tri thành phố Thanh 

Hóa. 

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị HĐND, UBND tỉnh có cơ chế thưởng đối 
với các đơn vị xây dựng và đạt đơn vị kiểu mẫu: Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về quy định các tiêu chí và trình tự, 

thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu nhưng chưa có cơ chế thưởng đối 

với các đơn vị xây dựng và đạt đơn vị kiểu mẫu. Trong thời gian tới, UBND tỉnh 

sẽ giao các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất quy định cơ chế thưởng đối với 

các đơn vị xây dựng và đạt đơn vị kiểu mẫu. 

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị HĐND, UBND tỉnh có chính sách đối 
với các xã đạt tiêu chí đô thị loại 5: Theo Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn 

định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa, định mức phân bổ chi kiến thiết thị chính 

cho các xã đô thị loại V là 590 triệu đồng/thị trấn, đô thị/năm; do đó, đề nghị 

UBND huyện Hà Trung thông báo để cử tri trong huyện biết và thực hiện. 

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ thôn phấn đấu 
về đích nông thôn mới kiểu mẫu: HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị Quyết về cơ 

chế chính sách hỗ trợ thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2022 

và giai đoạn 2022-2025 tại các Nghị quyết: số 237/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 và số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; trong đó, giai đoạn 

2020-2022 và giai đoạn 2022-2025 các thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu được 

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận sẽ được tỉnh hỗ trợ (thưởng) 

100 triệu đồng/01 thôn, bản. 

- Cử tri Thị xã Nghi Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền sớm công nhận xã 
Hải Yến tại Khu tái định cư là một đơn vị hành chính theo Luật định, có mốc 

giới địa lý hành chính, để trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được đảm 
bảo: Theo Điều 3 Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định tiêu chuẩn thành lập xã phải có quy 

mô dân số từ 8.000 người, diện tích từ 30 km2 (3.000 ha) trở lên (áp dụng đối 

với khu vực đồng bằng). Hiện nay, khu tái định cư xã Hải Yến có quy mô 

1.359 hộ, dân số 4.112 người, diện tích 68,68 ha thuộc địa giới hành chính các 

xã Xuân Lâm, Nguyên Bình; chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô 



9 

 

 

 

dân số để trình cấp có thẩm quyền thành lập đơn vị hành chính mới tại khu tái 

định cư. 

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị nghiên cứu ban hành thêm nhiều cơ 
chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp, góp phần tăng cơ cấu giá trị sản xuất 
ngành nông nghiệp: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 185/2021/NQ- 

HĐND về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 tại; trong đó, bao gồm 08 chính sách: (1) 

Hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh, (2) Hỗ trợ hạ tầng khu trang 

trại chăn nuôi tập trung, (3) Hỗ trợ phát triển rừng luồng thâm canh, tập trung, (4) 

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm 

khai thác thủy sản cho các tàu đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi, (5) Hỗ trợ 

sản xuất cây ăn quả tập trung, (6) Hỗ trợ khi ngừng hoạt động hoặc di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, (7) Hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), (8) Chính sách hỗ trợ nông thôn mới. Đề nghị UBND huyện Nông Cống 

tăng cường tuyên truyền để người dân biết, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách. 

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm ban hành 
cơ chế hỗ trợ chi phí đầu vào (vật tư nông nghiệp) và đấu mối hỗ trợ tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp đảm bảo sản xuất và thu nhập cho nông dân: HĐND tỉnh 

đã ban hành các Nghị quyết: số 20/2021/NQ-HĐND; số 192/2019/NQ-HĐND; 

số 185/2021/NQ-HĐND và số 385/2021/NQ-HĐND; trong đó, đã lồng ghép các 

nội dung hỗ trợ chi phí đầu vào (vật tư nông nghiệp) cho sản xuất nông nghiệp 

như: hỗ trợ mua giống cây gai, giống cây ăn quả, hỗ trợ phân bón (đối với rừng 

luồng thâm canh); hỗ trợ chi phí mua vật tư vụ Đông, hỗ trợ xúc tiến bao tiêu 

sản phẩm vụ Đông,... Do đó, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành; tăng cường công 

tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp chủ động thực 

hiện; đồng thời, tham mưu, đấu mối với các doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị 

kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, tìm kiếm thị trường, 

hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.   

2. Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị. 

2.1. Công tác quy hoạch 

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị UBND tỉnh quan tâm quy hoạch khu 

tái định cư xã Thạch Lâm để ổn định cuộc sống cho các hộ dân ở khu vực có 
nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã: Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh đã 

phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, 

lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Quyết 

định số 4845/QĐ-UBND; trong đó, 35 hộ dân tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch 

Thành được bố trí tái định cư xen ghép (thực hiện từ 2022 - 6/2023). Trong thời 

gian chờ thực hiện tái định cư theo Đề án, đề nghị UBND huyện Thạch Thành 

chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND xã Thạch Lâm có phương án đảm bảo an 

toàn cho 35 hộ dân nêu trên, đặc biệt trong mùa mưa lũ. 

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch để xã Vĩnh Long 
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được đầu tư xây dựng chợ: Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Long đã được Sở 

Xây dựng thống nhất nhiệm vụ lập quy hoạch tại Công văn số 9492/SXD-QH 

ngày 20/12/2021. Đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc khẩn trương chỉ đạo các đơn vị 

có liên quan tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã theo 

quy định. 

- Cử tri, nhân dân huyện Triệu Sơn đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch Đô thị 
Gốm, xã Đồng Lợi: Hồ sơ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Gốm, 

huyện Triệu Sơn đã được Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm 

định tại Công văn số 1028/SXD-QH ngày 19/02/2022. Đề nghị UBND huyện 

Triệu Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đảm bảo các quy định của pháp luật để 

trình phê duyệt theo quy định. 

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

lập quy hoạch phân khu chức năng đối với các xã trong vùng mở rộng thị xã Nghi 
Sơn để các xã chủ động xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Ban Quản 

lý KKT Nghi Sơn và các KCN đã báo cáo danh mục đồ án quy hoạch xây dựng 

cần phải triển khai trong năm 2022 tại Công văn số 522/BQLKKTNS&KCN 

ngày 23/02/2022, trong đó, Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (các 

xã: Trường Minh, Thăng Bình, Tượng Lĩnh) dự kiến hoàn thành vào tháng 

5/2023. Về quy hoạch chung xây dựng các xã Trường Minh, Thăng Bình, Tượng 

Lĩnh, Sở Xây dựng đã có ý kiến tại các Văn bản số: 1578/SXD-QH ngày 

14/3/2022, 9756/SXD-QH ngày 27/12/2021, 736/SXD-QH ngày 27/01/2022. Đề 

nghị UBND huyện Nông Cống khẩn trương hoàn thiện các đồ án quy hoạch 

chung xây dựng xã trên địa bàn huyện, tổ chức thẩm định, phê duyệt, làm sơ sở để 

quản lý đầu tư và trật tự xây dựng theo quy định. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị HĐND, UBND tỉnh sớm có quy hoạch 

phân khu, quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 
của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt với các khu: Khu đô thị số 2, Khu đô thị số 3, 
Khu đô thị mới Trúc Lâm, Xuân Lâm): Khu số 2 và Khu số 3 thuộc Khu đô thị 

trung tâm KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các Quyết định: số 4831/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2020 và số 4832/QĐ-UBND ngày 10/11/2020. Đối với quy hoạch chi 

tiết: Đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương lập danh mục đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng cần phải triển khai trong năm 2022 theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 179/UBND-CN ngày 05/01/2022, gửi về Sở Xây 

dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện. 

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh: (1) cho lập quy hoạch 

chi tiết 1/500 và triển khai Dự án Khu du lịch Hàm Rồng - Núi Đọ tại xã Thiệu 

Vân, phường Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Đông Cương và Hàm Rồng; (2) Có ý 

kiến với các sở, ngành chức năng trong quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án 

nhà cao tầng thương mại thì phải bố trí diện tích bãi đậu xe lớn hơn 1,5 lần so với 

mức quy định tối thiểu; đối với nhà ở xã hội gấp hai lần mức quy định tối thiểu để 

đáp ứng nhu cầu đậu, đỗ xe cho Nhân dân; (3) Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch 

để tăng diện tích bãi đỗ xe, hoàn thiện các hạng mục chức năng như chợ, nhà trẻ, 
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trung tâm văn hóa thể thao, bãi đỗ xe, cây xanh cách ly theo quy hoạch; cải tạo hệ 

thống thoát nước đoạn đường KCN nối đường Cán Cờ (KCN Hoàng Long): 

(1) Về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu Hàm Rồng - Núi Đọ: Thường 

trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương lập các đồ án quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 (khu dân cư Thiệu Khánh với diện tích khoảng 25ha; khu dân 

cư Đồng Chộp với diện tích khoảng 2 ha; khu đô thị Đông Cương với diện tích 

khoảng 45ha;…), bảo đảm phủ kín Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du 

lịch Hàm Rồng - Núi Đọ, làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

(2) Về việc bố trí diện tích bãi đậu xe tại các dự án nhà cao tầng thương 

mại: Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1598/UBND-CN về 

việc thực trạng để xe tại các chung cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ, bảo 

đảm bố trí chỗ đỗ xe tối thiểu bằng 1,3 lần tiêu chuẩn, quy chuẩn ban hành. 

(3) Về việc điều chỉnh quy hoạch KCN Hoàng Long: UBND tỉnh đã giao 

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và KCN, Tổng Công ty cổ phần xây dựng Thanh 

Hóa nghiên cứu, sớm có phương án trả lời đề nghị của UBND thành phố về việc 

điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long và cải tạo hệ 

thống thoát nước đoạn đường KCN nối đường Cán Cờ; báo cáo UBND tỉnh 

những vấn đề vượt thẩm quyền.  

2.2. Đầu tư hạ tầng giao thông 

- Cử tri các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Như 

Thanh, Thạch Thành, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Quảng Xương, Nga Sơn, 

Thị xã Nghi Sơn đề nghị đầu tư các công trình cầu, đường thuộc thẩm quyền 
quản lý, đầu tư của huyện: Việc cử tri đề xuất đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 

các công trình cầu, đường nêu trên là phù hợp và cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư các công trình 

đòi hỏi nguồn vốn rất lớn trong khi điều kiện ngân sách tỉnh, cũng như nguồn 

ngân sách của các địa phương còn rất hạn chế. Do đó, đề nghị UBND các huyện, 

thị xã rà soát, lựa chọn những công trình thực sự cần thiết và cấp bách để chủ 

động cân đối ngân sách địa phương hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để 

đầu tư. Trường hợp khó khăn, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ 

trợ đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn. Trong khi các tuyến đường, các công 

trình cầu chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị các địa phương tăng cường công 

tác duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông đã được giao để đảm 

bảo giao thông cho nhân dân đi lại được thuận tiện và an toàn. 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị Tỉnh quan tâm kiến nghị với Bộ Giao 
thông vận tải có biện pháp xử lý điểm đen giao thông tại trung tâm xã Pù Nhi tại 

Km 98 Quốc lộ 15C: Qua xác minh, vị trí cử tri kiến nghị thuộc lý trình 

km89+600-km90+00/QL15C, đoạn tuyến này thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng 

nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km89+00- Km97+00, 

Quốc lộ 15C, bao gồm cả thiết kế hệ thống an toàn giao thông. Hiện nay, Sở 

Giao thông vận tải đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ hoàn thành dự án 

trong quý III/2022.  
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- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị Tỉnh đầu tư kinh phí tu sửa, nâng cấp 

tuyến đường 521B từ ngã ba Thôn Cao lên các thôn Son, Bá, Mười xã Lũng 
Cao: Tại Công văn số 6375/UBND-CN ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa 

các đoạn tuyến hư hỏng trên các tuyến ĐT.521B, ĐT.521C, trong đó có đoạn 

Km16+00-Km20+800/ĐT.521B (đoạn lên bản Son Bá Mười). Vì vậy, trong thời 

gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu cân đối nguồn vốn để 

thực hiện. 

- Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn 
các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa: Trong 

những năm qua, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, song cùng với sự hỗ 

trợ từ nguồn NSTW, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực để từng bước đầu tư, nâng cấp, mở 

rộng các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, bố trí kinh phí từ ngân sách 

tỉnh để Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ thường xuyên duy tu, bảo 

dưỡng và sửa chữa, khắc phục các hư hỏng cục bộ về nền, mặt đường tại các tỉnh 

lộ như 530B; 519B; 523B; 518; 515; 509; 525… Qua đó, đã đáp ứng tốt nhu cầu 

cho phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, do địa bàn tỉnh 

rộng, số lượng đường tỉnh nhiều nên chưa đủ nguồn lực để đầu tư, nâng cấp đồng 

bộ tất cả các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 

2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5444/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021; Sở Giao thông vận tải đang triển khai sửa chữa định kỳ trên các 

tuyến đường tỉnh, trong đó có: sửa chữa nền, mặt đường và rãnh thoát nước đoạn 

Km1+170-Km1+350/ĐT.530B, nền mặt đường đoạn Km10+900-

Km12+300/ĐT.530B; sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km22+550-

Km23+750/ĐT.519B (đi qua các xã: Luận Thành, Luận Khê, Tân Thành), sửa 

chữa, mở rộng khẩu độ tại tràn Thành Nàng Km32+00/ĐT.519B; sửa chữa nền, 

mặt đường và rãnh thoát nước đoạn Km30+900 - Km32+500 đường Cẩm Tú - 

Điền Lư (ĐT.523B); sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km11+500- Km22+500 

đường tỉnh Kiểu - Ấn Đỗ (ĐT.518); sửa chữa, mở rộng cầu Trắng/ĐT.515 

(Km6+760); sửa chữa nền mặt đường đoạn Km0+00-Km0+500 (qua địa bàn 

Hoằng Trung và Hoằng Trinh)/ĐT.509; sửa chữa mặt đường và xây dựng rãnh 

thoát nước hai bên đoạn Km4+200 đến Km4+650/ĐT525... Trong thời gian tới, 

để tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác bảo 

dưỡng thường xuyên để nâng cao khả năng lưu thông, giao Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để cải tạo 

nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ nêu trên khi có điều kiện về nguồn vốn. Đồng 

thời, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện chủ động bố trí nguồn ngân sách 

huyện để bảo dưỡng các tuyến đường được UBND tỉnh giao UBND huyện quản 

lý; chỉ đạo các đơn vị liên quan khi xây dựng các dự án dọc theo tuyến đường 

phải đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước phạm vi dự án để đảm bảo thoát nước 

mặt đường, hạn chế hư hỏng; tăng cường kiểm soát xe quá khổ, quá tải lưu thông 

trên tuyến theo thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị xúc tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
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cầu Tổ Rồng bắc qua sông Chu; đường Quốc lộ 47 từ đoạn đường đôi xã Xuân 

Phú đi qua địa bàn xã Xuân Cao đến cầu Tổ Rồng (dự án đường từ Quốc lộ 47 
đi cầu Tổ Rồng); Sửa chữa tuyến đường vành đai từ Luận Thành, Luận Khê, 
Xuân Cao, khảo sát thiết kế (đầu tư) tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh vào 

trung tâm xã Tân Thành qua dốc Chùa (thuộc địa phận thôn Thành Lãm), 
Thành Thượng, xã Tân Thành) nối với ĐT.519B (xã Tân Thành đi xã Xuân 
Thắng); khảo sát đầu tư xây dựng cầu tràn sông Bờm từ thôn Thành Hạ đi 

Thành Lợi ra đường Hồ Chí Minh (xã Tân Thành); Nâng cấp và tu sửa tuyến 
đường từ thôn Xuân Minh đi thôn Quyết tiến xã Xuân Cao: Đây là các công 

trình, dự án do UBND huyện Thường Xuân quản lý, làm Chủ đầu tư; do đó, đề 

nghị UBND huyện Thường Xuân tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang 

triển khai thi công và các dự án đang chuẩn bị đầu tư để sớm hoàn thành, đưa 

vào sử dụng; đồng thời thông tin cho cử tri trên địa bàn huyện về tình hình triển 

khai thực hiện các dự án. Đối với các dự án thuộc phân cấp nhiệm vụ chi của 

huyện, đề nghị UBND huyện Thường Xuân bố trí ngân sách huyện và các nguồn 

huy động hợp pháp khác để đầu tư sửa chữa, cải tạo theo quy định. 

- Cử tri các huyện Như Thanh, Quảng Xương đề nghị quan tâm hỗ trợ 

kinh phí để làm mới tuyến đường tỉnh lộ 520 từ xã Xuân Du đến xã Thanh Tân 
và đầu tư, nâng cấp tuyến đường Quảng Bình - Quảng Yên (ĐT.504) đoạn qua 
địa phận các xã Quảng Văn, Quảng Yên: Hiện nay, dự án cải tạo, mở rộng tuyến 

ĐT.520 đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại 

Nghị Quyết số 98/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND huyện Như Thanh; 

dự án Nâng cấp tuyến ĐT.504 đoạn từ xã Quảng Yên (giao với QL.45) đến xã 

Quảng Ngọc (giao với đường Thắng Phú - QL.1) đã có trong danh mục đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của HĐND huyện Quảng Xương. Do đó, đề nghị UBND các huyện 

Như Thanh, Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để dự án sớm 

được triển khai thực hiện, đồng thời thông tin cho cử tri trên địa bàn huyện về 

tình hình triển khai thực hiện các dự án. 

- Cử tri huyện Thọ Xuân và huyện Thiệu Hóa đề nghị khôi phục lại tuyến 

xe buýt số 09: Tại Công văn số 10274/UBND-CN ngày 30/7/2020, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép khôi phục hoạt động tuyến xe buýt số 09, lộ 

trình: TP. Thanh Hóa - Thiệu Toán - TT. Thọ Xuân - Đền thờ Lê Hoàn1. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, nhu cầu đi 

lại của người dân giảm sâu, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng 

xe buýt (trong đó có Công ty Cổ phần vận tải ô tô Thanh Hóa) gặp rất nhiều khó 

khăn, nên chưa có điều kiện huy động các nguồn lực để khôi phục lại hoạt động 

tuyến xe buýt số 09. Trong thời gian tới, giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục kêu 

gọi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tham gia đăng ký khôi phục 

hoạt động tuyến xe buýt số 09 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

                                                 
1 Tuyến xe buýt số 09 thuộc danh mục tuyến xe buýt được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động tại Quyết định 

số 1895/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 về việc phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt 

giai đoạn 2020-2024. 
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- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành, đơn vị 

quản lý tuyến đường tiến hành kiểm tra và đầu tư mở rộng các cống thoát nước 
ngang đường tỉnh 522 (đoạn tuyến từ Km19+50 - Km20+250) và xử lý các vị trí 
bị sạt lở của cống tại thôn 6 (Km 21+50) trên địa bàn xã Vĩnh Hưng: Qua kiểm 

tra thực tế, trên đoạn tuyến từ Km19+050- Km20+250/ĐT.522 qua phạm vi khu 

vực đồng ruộng của xã Vĩnh Hưng, hiện đã có 05 cống; tại Km21+050/ĐT.522, 

thôn 6 có 01 cống bản khẩu độ 1,0m, chiều dài bản cống 5,5m; các cống hiện 

trạng đảm bảo thoát nước tốt. Quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, 

xã đã xây rãnh thoát nước khu vực dân cư nên phần lề đường tại đây được mở 

rộng lên 6,5 m, dẫn đến cống hiện tại bị thu hẹp hơn nền mặt đường, tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Giao 

thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường thường xuyên kiểm tra, 

khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát nước tại các vị trí cống ngang đường, đồng 

thời xử lý nối dài cống và bổ sung cọc tiêu để đảm bảo an toàn giao thông. 

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành chức năng 
sớm đấu mối với Ban QLDA đường cao tốc Bắc - Nam chỉ đạo các đơn vị nhà 
thầu thi công phải có cam kết về các giải pháp, để giải quyết trong quá trình nhà 

thầu tổ chức thi công đã làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng một số tuyến đường 
giao thông; làm ách tắc các cống tưới, tiêu và làm chia cắt các trục đường giao 
thông nội đồng: 

+ Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long, trong quá trình triển khai 

thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Nhà thầu thi công có sử dụng các 

đoạn tuyến trên ĐT.516C và ĐT.516D, qua địa phận huyện Yên Định để phục vụ 

thi công dự án và không sử dụng các tuyến đường của địa phương; các tuyến 

đường trên đã được Ban QLDA Thăng Long ký biên bản xác nhận hiện trạng và 

cam kết sửa chữa, hoàn trả. Trường hợp thực tế nhà thầu thi công có sử dụng các 

tuyến đường của địa phương, đề nghị UBND huyện Yên Định kiểm tra, yêu cầu 

Ban QLDA Thăng Long ký biên bản cam kết, sửa chữa hoàn trả theo Chỉ đạo của 

Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 262/BGTVT-CQLXD ngày 12/01/2021 và 

Chủ tịch UBND tỉnh tại  Công văn số 2730/UBND-CN ngày 05/3/2021. 

+ Đối với việc thi công đường bộ cao tốc làm ách tắc các cống tưới, tiêu và 

làm chia cắt các trục đường giao thông nội đồng: Trong quá trình triển khai thi 

công, Ban QLDA Thăng Long, Tư vấn thiết kế đã làm việc với UBND các xã Định 

Công, Định Thành và tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, có biên bản thống 

nhất điều chỉnh, bổ sung các cống thoát nước theo kiến nghị của địa phương. Đến 

nay, theo biên bản làm việc ngày 08/3/2021 giữa Ban QLDA Thăng Long với 

UBND xã Định Công và Văn bản số 47/UBND-XD ngày 11/03/2022 của UBND 

xã Định Thành thì các hạng mục đã được điều chỉnh, không ảnh hưởng đến việc 

sản xuất nông nghiệp tại địa phương.  

- Cử tri huyện Triệu Sơn phản ánh tuyến đường nối từ trung tâm TP. 
Thanh Hóa với đường từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn và đường Cao tốc 

Bắc Nam, đang thi công đi qua xã Đồng Thắng làm hư hỏng nhiều tuyến đường 
giao thông nông thôn của xã. Đề nghị tỉnh, huyện chỉ đạo các đơn vị nhà thầu 
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thi công phải có cam kết về các giải pháp khắc phục trong quá trình nhà thầu tổ 

chức thi công: Hiện nay, dự án Đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa nối 

với đường giao thông từ Càng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn đã thi 

công hoàn thành giai đoạn 1 và không còn sử dụng tuyến đường từ ĐT.517 đi 

UBND xã Đồng Thắng để phục vụ thi công cho dự án. Tuy nhiên, do dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang triển khai thi công nên để tránh 

việc hoàn trả nhiều lần gây lãng phí đầu tư, sau khi dự án đường bộ cao tốc Bắc 

- Nam phía Đông đoạn qua xã Đồng Thắng cơ bản hoàn thành, tỉnh sẽ chỉ đạo 

Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tiến hành thi công sửa chữa, hoàn trả tuyến 

đường trên cho địa phương. 

- Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị HĐND, UBND tỉnh ưu tiên kinh phí 

GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường nối từ trung tâm thành phố 

Thanh Hóa với đường CHK Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn: Năm 2022, dự 

án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Càng 

hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn được bố trí 300 tỷ đồng, trong đó, đã ưu 

tiên bố trí 37,8 tỷ cho UBND huyện Triệu Sơn và UBND huyện Đông Sơn để 

hoàn thành GPMB của dự án theo quy định, đáp ứng 100% nhu cầu. Do đó, 

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Triệu Sơn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, tiến độ GPMB và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 của dự án theo đúng 

quy định, bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Giao thông vận tải trước ngày 

30/6/2022 theo tiến độ đã cam kết. 

- Cử tri huyện Triệu Sơn phản ánh công tác GPMB các tuyến đường, các 
dự án còn chậm, kinh phí GPMB còn thiếu quá nhiều gần 900 tỷ đồng làm ảnh 

hưởng đến tiến độ GPMB, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng 

quan tâm đẩy nhanh công tác GPMB; cử tri huyện Như Thanh đề nghị đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện đền bù GPMB Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa 
với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến ĐT.514 qua xã Xuân 

Du, huyện Như Thanh: Qua kiểm tra, các dự án cử tri phản ảnh công tác GPMB 

còn chậm do thiếu vốn gồm: (1) Đường nối thành phố Thanh Hóa với Càng 

hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Càng hàng không 

Thọ Xuân; (2) Đường nối thành phố Thanh Hóa với Càng hàng không Thọ 

Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514; (3) Đường giao thông nối 

QL217 với QL45 và QL47. Hiện nay, cả 03 dự án nêu trên đã được giãn tiến độ 

đến điểm dừng kỹ thuật theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công 

văn số 872-CV/VPTU ngày 18/6/2021 và Công văn số 14415/UBND-CN ngày 

17/9/2021 của UBND tỉnh. Năm 2022, tỉnh đã ưu tiên bố trí 56,9 tỷ cho các 

huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa và Thọ Xuân để hoàn thành GPMB của các dự án 

đến điểm điểm dừng kỹ thuật. Do đó, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện 

Triệu Sơn, Thiệu Hóa và Thọ Xuân tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải 

ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 của dự án. Khi có điều kiện về nguồn vốn, tỉnh 

sẽ cân đối, bố trí để đầu tư hoàn thành các dự án. 

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên 
quan, nghiên cứu xem xét cắm biển báo về giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 
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517: Trong thời gian từ đầu tháng 9/2021 đến nay, tuyến ĐT.517 đang thực hiện 

sửa chữa, nâng cấp nên phải tháo dỡ hệ thống biển báo hiệu trên tuyến phục vụ 

thi công các hạng mục thảm mặt đường, đắp phụ lề. Đến nay, công trình đã cơ 

bản hoàn thành và đang thực hiện công tác hoàn trả, bổ sung lắp dựng lại toàn 

bộ hệ thống báo hiệu an toàn đường bộ trên tuyến theo quy chuẩn báo hiệu trước 

khi thực hiện bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng. 

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với đơn vị thi 
công đường bộ cao tốc Bắc - Nam có giải pháp khắc phục việc mượn tuyến 

đường vào Trung tâm xã Vạn Thiện để vận chuyển vật liệu, xe vận tải có trọng 
lớn làm ảnh hưởng đến tường rào, nứt nhà dân, đường hư hỏng nặng gây khó 
khăn trong việc lưu thông của Nhân dân: 

+ Tuyến đường vào trung tâm xã Vạn Thiện là ĐT.512, nằm trong danh 

sách các tuyến đường Ban QLDA 2 và UBND huyện Nông Cống đã ký biên bản 

xác nhận hiện trạng trước khi mượn đường phục vụ thi công dự án Đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa phận xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống. 

Trong quá trình triển khai thi công, Ban QLDA 2 cũng đã yêu cầu nhà thầu thi 

công kịp thời sửa chữa các hư hỏng trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông và 

đời sống của người dân khu vực. 

+ Về việc xe vận tải có tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến tường rào, nứt 

nhà dân: Qua kiểm tra xác minh có 42 hộ dân ở xã Vạn Thiện bị ảnh hưởng; 

hiện nay, đại diện đơn vị bảo hiểm, chính quyền địa phương và các chủ hộ đã 

kiểm tra, ký biên bản xác nhận hiện trạng, đơn vị bảo hiểm cam kết sẽ thực hiện 

chi trả theo quy định. Trường hợp sau khi hoàn thành dự án, Ban QLDA 2, nhà 

thầu thi công và công ty bảo hiểm không chi trả tiền đền bù cho người dân, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nông Cống tham mưu văn bản cho UBND 

tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải để chỉ đạo giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp 

pháp của người dân bị ảnh hưởng. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh hỗ trợ kinh 
phí đầu tư tuyến đường 4C không có rãnh thoát nước 2 bên đường: Hiện nay, 

Sở Giao thông vận tải đã đưa công trình Khôi phục, cải tạo đường 4C vào kế 

hoạch thực hiện năm thứ tư dự án LRAMP, vốn vay WB để triển khai thực 

hiện. Sau khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án LRAMP và chấp thuận kế hoạch thực hiện năm thứ tư; UBND tỉnh sẽ 

chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đầu tư nâng cấp tuyến đường 4C. Trong thời 

gian tuyến đường chưa được triển khai đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã giao 

UBND huyện Quảng Xương tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, 

khơi thông cống, rãnh, đảm bảo thoát nước trên tuyến đường 4C phục vụ nhu 

cầu đi lại của người dân. 

- Cử tri xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh báo cáo với cục 

đường bộ sớm khảo sát và cho thi công cầu vượt qua quốc lộ 1, tại giao điểm từ 
đường Kim - Sơn để nối với QL 45, sau khi hoàn thành tạo thuận lợi cho giao 
thông qua lại và hạn chế tình trạng tai nạn giao thông đang xảy ra thường 

xuyên như hiện nay: Dự án tuyến đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã 
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Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa chỉ đầu tư 

đến giao với QL.1 tại Km311+890 (phải tuyến) đã được Bộ Giao thông vận tải 

thỏa thuận điểm đấu nối dạng ngã ba; dự án đường kết nối từ đường Kim Sơn 

đến ĐT.509, huyện Hoằng Hóa được UBND huyện Hoằng Hóa không giao với 

QL.1. Như vậy, không thể thi công cầu vượt như đề nghị của cử tri xã Hoằng 

Sơn, đồng thời 02 dự án đường này đã đáp ứng kết nối giao thông thuận lợi cho 

02 vùng thông qua Quốc lộ 1. 

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu dân 

sinh qua đập tràn đường tỉnh lộ 522B đoạn qua xã Hà Tân: Trong điều kiện 

ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chưa có đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng cầu dân 

sinh qua đập tràn/ĐT.522B, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Hà Trung chỉ đạo 

đơn vị quản lý, vận hành điều tiết nước qua cống đóng, mở phai cống để điều 

tiết nước kịp thời, tránh tình trạng nước hồ dâng cao không thoát được nước qua 

cống để nước tràn qua đường. 

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận 

tải, Sở Tài nguyên môi trường xem xét, giải quyết “Các tuyến đường do tỉnh 
quản lý hiện nay đã được cắm mốc mở rộng hành lang nhưng đất của Nhân dân 
đang ở lâu năm đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trước khi có quy định về mốc giới”: Hiện nay, khi quy hoạch và cắm mốc lộ giới 

thì phạm vi đất dành cho đường bộ đã chồng lấn lên một phần diện tích đất của 

các hộ dân dọc đường; dẫn đến nhiều hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà mới đều 

không được cấp phép xây dựng, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh của nhân dân 

dọc các tuyến đường. Trong khi chờ Bộ Giao thông vận tải đang nghiên cứu, bổ 

sung các nội dung này vào Dự thảo Luật đường bộ (văn bản số 13578/BGTVT-

KCHT ngày 21/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời kiến nghị cử 

tri), UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tăng cường phối hợp với UBND 

các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, UBND tỉnh đã giao 

UBND huyện Hà Trung tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong 

nhân dân, đồng thời, xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân bảo 

đảm đúng theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều thực hiện 

Luật Đất đai. 

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị các ban, ngành chức năng lắp đặt kéo 

dài dải phân cách và hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Ven 
biển rẽ vào đường trục chính của xã Quảng Đại, sớm đầu tư dự án Đường Ba 
Voi-Sầm Sơn (GĐ2): 

+ Đối với việc đề nghị kéo dài dải phân cách: Khi thực hiện dự án đường 

ven biển, tuyến đường trục chính xã Quảng Đại chưa được nâng cấp theo quy 

hoạch được duyệt, do vậy Sở Giao thông vận tải đã thiết kế và thi công dải phân 

cách tại nút giao phù hợp với tuyến đường trục chính xã Quảng Đại và có lắp đặt 

hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường ven biển đảm bảo an toàn giao thông 

về ban đêm. Qua theo dõi tình hình giao thông của tuyến đường ven biển, các vụ 
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tai nạn giao thông chủ yếu là do ý thức của người dân phóng nhanh, vượt ẩu, 

không làm chủ tốc độ dẫn đến xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Đến nay, thành 

phố.Sầm Sơn đang thực hiện nâng cấp tuyến đường trục chính xã Quảng Đại 

theo quy hoạch được duyệt; do đó, UBND tỉnh đã giao thành phố Sầm Sơn rà 

soát và phối hợp với Sở Giao thông vận tải để điều chỉnh nút giao cho phù hợp 

với tuyến đường trục chính xã Quảng Đại đang được nâng cấp. 

+ Đối với việc đề nghị lắp hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông: Hiện 

nay lưu lượng các phương tiện lưu thông qua nút giao giữa tuyến đường ven 

biển đoạn từ thị xã Sầm Sơn đi KKT Nghi Sơn với đường trục chính xã Quảng 

Đại là chưa cao nên chưa cần thiết phải lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển 

giao thông. 

+ Về chủ trương đầu tư Dự án đường Ba Voi - Sầm Sơn giai đoạn 2: Giai 

đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đoạn Km0+Km8+500 

theo quy mô được duyệt; đoạn còn lại thi công đến điểm dừng kỹ thuật. Hiện nay, 

Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 phê 

duyệt điều chỉnh dự án; theo đó, cắt giảm đoạn cuối tuyến từ Km11+743-

Km11+985 dài 242m và cắt giảm toàn bộ giai đoạn 2 của dự án. Trong thời gian 

tới khi có điều chỉnh về nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu 

triển khai giai đoạn 2 của dự án theo quy hoạch được duyệt. 

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự 
án thi công mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 502 đi qua Đông Cương, Thiệu Dương, 
Thiệu Khánh, Thiệu Vân: Dự án Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường 

Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, 

phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư tại Nghị Quyết số 143/NQ-HĐND ngày 11/10/2021. UBND tỉnh 

đã giao UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án, đồng thời thông tin cho cử tri trên địa bàn được biết về tiến độ triển 

khai thực hiện của dự án. 

2.3. Đầu tư hạ tầng thuỷ lợi 

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp công  suất 

và sửa chữa, bảo dưỡng các Trạm bơm thuộc các xã: Hoạt Giang, Yên Dương, 
Hà Vinh, Hà Sơn: Hiện tại, trạm bơm Đông Thôn xã Yên Dương đang được 

nâng cấp, dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2022. Theo danh mục trong Kế 

hoạch số 186/UBND-KH ngày 30/10/2021 của UBND huyện Hà Trung, thời 

gian tới sẽ đầu tư sửa chữa nâng cấp 02 trạm bơm, gồm: Trạm bơm Đa Vẹt, xã 

Hoạt Giang và trạm bơm Tứ Quý, xã Hà Sơn bằng nguồn ngân sách tỉnh và 

huyện. Đối với 13 trạm bơm còn lại, đề nghị UBND huyện Hà Trung bố trí 

kinh phí để khắc phục sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của 04 xã trên; 

đồng thời, đề xuất vào danh mục ưu tiên đầu tư của các chương trình, dự án khi 

có đủ điều kiện về nguồn vốn. 

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp 
và nạo vét một số hồ, đập, mương máng vừa và nhỏ: Hồ Cò Phên (hồ Đồng 
Mua), xã Luận Thành; đập, mương tưới chung cho 02 thôn Thành Đon và 
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Thành Lợp, xã Tân Thành; Các đập: Đồng Thành, Đồng Ung và Cây Lai thuộc 

xã Luận Thành 

+ Các đập: Đồng Bứm (Đồng Bướm), Hón Sen (Bai Hón Sen) thuộc thôn 

Cao Tiến, xã Luận Thành là công trình tạm, nhỏ, kênh đất, chưa được kiên cố. 

Đề nghị UBND huyện Thường Xuân bố trí nguồn kinh phí của huyện và các 

nguồn hợp pháp khác để đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ nhu cầu 

cấp nước phục vụ sản xuất. 

+ Hồ Cò Phên (hồ Đồng Mua), xã Luận Thành; đập, mương tưới chung 

cho 02 thôn Thành Đon và Thành Lợp, xã Tân Thành đã được đưa vào danh 

mục đầu tư công của huyện giai đoạn 2021 - 2025, bố trí từ nguồn vốn của các 

Chương trình như: An toàn hồ đập và đê địa phương; Bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững,… 

+ Các đập: Đồng Thành, Đồng Ung và Cây Lai thuộc xã Luận Thành 

không có trong Danh mục công trình hiện trạng của Quy hoạch tổng thể Thủy 

lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và hiện nay 

chưa có trong quy hoạch vùng huyện Thường Xuân. Do đó, đề nghị UBND 

huyện Thường Xuân rà soát hiện trạng, đề xuất bổ sung các công trình này vào 

các quy hoạch có liên quan. 

- Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị đầu tư xây dựng kè sông Lò thuộc địa 
phận thị trấn Sơn Lư; cử tri huyện Lang Chánh đề nghị đầu tư xây dựng bờ kè 

sông Âm đoạn qua khu phố Chiềng Trải, thị trấn Lang Chánh và quan tâm đầu tư 
đập tràn qua suối Đang đã bị hư hỏng do mưa lũ; cử tri huyện Thạch Thành đề 

nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn ngân sách xây dựng bờ kè chân 

đê, cải tạo, nâng cấp đoạn đê bao Cố Quẩn xã Thành Vinh, chạy dọc bên bờ sông 
Bưởi trên địa bàn thôn Hồi Phú; sửa chữa bờ đê đã có nhiều điểm sạt lở mép bờ 
sông thuộc thôn Hồi Phú, thôn Bãi Cháy: Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho các 

hộ dân ở trong khu vực nguy hiểm, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện Quan 

Sơn, Lang Chánh chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND thị trấn: Sơn Lư, Lang 

Chánh xây dựng, phê duyệt và sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lụt bão 

theo phương châm “4 tại chỗ”; giao UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo cập nhật, 

bổ sung khu vực dân cư (thôn Hồi Phú và Bãi Cháy, xã Thành Vinh) vào Phương 

án sơ tán dân toàn huyện trong trường hợp xảy ra lũ trên sông Bưởi; về lâu dài, 

giao UBND các huyện cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách huyện theo phân cấp 

để xây dựng các công trình đê, kè bảo đảm an toàn cho người dân; UBND tỉnh sẽ 

xem xét, hỗ trợ kinh phí khi cân đối được nguồn. 

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị hỗ trợ bản Nà Đang, xã Lâm Phú làm 

mương suối Đang tưới tiêu cho 9,2 ha, tổng chiều dài 2,1 km; hỗ trợ đầu tư xây 
dựng công trình nước sạch tập trung cho bản Buốc và bản Nà Đang, xã Lâm 
Phú; bản Cú Tá, xã Tam Văn: Đề nghị UBND huyện Lang Chánh, trước mắt 

huy động nguồn lực tại chỗ để khắc phục tạm thời các hư hỏng phục vụ sản 

xuất; về lâu dài, lồng ghép việc đầu tư các công trình vào các chương trình, dự 

án, như: Chương trình MTQG nông thôn mới, Chương trình MTQG về dân tộc 

và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình thực 



20 

 

 

 

hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chương trình an toàn đập, xử lý 

đê địa phương,... 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề xuất hỗ trợ kinh phí để địa phương sửa 
chữa, nâng cấp tuyến kênh Bắc đã xuống cấp nghiêm trọng: Hiện nay, do điều kiện 

ngân sách tỉnh còn hạn chế nên trước mắt, đề nghị Công ty TNHH MTV Sông Chu 

huy động nguồn lực hiện có để khắc phục các tồn tại, đảm bảo vận hành an toàn 

công trình, phục vụ sản xuất; về lâu dài, giao Công ty TNHH MTV Sông Chu đấu 

mối với các sở, ngành để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét đầu tư khi có điều 

kiện với nguồn vốn. 

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư nâng 
cấp tuyến đê sông Tam Điệp từ xã Hà Lan - thị xã Bỉm Sơn đến âu Mỹ Quan 
Trang giáp huyện Nga Sơn; Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị nâng cấp tuyến đê 

hữu sông Thị Long đoạn qua xã Anh Sơn và đoạn từ cầu Ghép đến cầu Trạp xã 
Thanh Sơn: Trước mắt, đề nghị UBND huyện Hà Trung, UBND thị xã Nghi 

Sơn xây dựng phương án PCLB đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa 

lũ năm 2022, về lâu dài báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí để tu bổ, 

nâng cấp các tuyến đê trên khi có điều kiện về nguồn vốn. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tu sửa 
công trình tuyến đê kè biển phường Hải Bình: UBND tỉnh đã giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, báo cáo 

UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Trước 

mắt, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn xây dựng phương án PCLB cho công 

trình đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão 

năm 2022. 

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành chức năng 

tiến hành kiểm tra và cải tạo, nâng cấp tuyến kênh B6 thuộc địa phận xã Vĩnh 
Long: Năm 2019, kênh B6 đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và hiện nay, kênh 

đang hoạt động tốt, đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo Phòng Nông nghiệp 

và xã Vĩnh Long thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy để bảo đảm phục 

vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân. 

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề xuất có giải pháp khắc phục nâng cấp cao trình 
hệ thống kênh đáy của mương cấp 3 từ Đồng Chùa đi Phủ Lịch xã Xuân Tín; hệ 

thống kênh đáy mương từ xóm 25 đi xứ đồng Tráng Bàu xã Xuân Tín do thiết kế 
không hợp lý, mương thấp hơn mặt ruộng không dẫn nước tưới được: Tuyến kênh 

từ Đồng Chùa đi Phủ Lịch là tuyến kênh nội đồng của xã Xuân Tín; tháng 6/2021, 

UBND xã Xuân Tín đã đầu tư xây dựng mới tuyến kênh để phục vụ sản xuất, hiện 

công trình đang phát huy tác dụng đảm bảo tưới tốt. Tuyến kênh từ xóm 25 đi xứ 

đồng Tráng Bàu là tuyến kênh N15-1 thuộc Hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam 

Sông Mã; hiện trạng kênh cao hơn mặt ruộng và đang phục vụ tưới đảm bảo cho 23 

ha đất canh tác của xã Xuân Tín nên về cơ bản các thông số thiết kế của công trình 

là phù hợp với hiện trạng. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề xuất hỗ trợ kinh phí để địa phương sửa 
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chữa, nâng cấp các tuyến kênh dẫn nước từ sông Lý đến Trạm bơm Ba Vòi: 

Tuyến kênh dẫn từ bờ sông Lý đến Trạm bơm 3 Vòi, xã Quảng Ngọc là kênh 

đất, do Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Quảng Xương quản lý, đã 

tổ chức nạo vét năm 2015; hiện tuyến kênh vẫn đang đảm bảo dẫn nước phục vụ 

hoạt động của trạm bơm. Hàng năm, Công ty đều tổ chức rà soát, làm thủy lợi 

mùa khô, nạo vét kênh mương để đảm bảo phục vụ sản xuất. 

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tăng 
cường công tác quản lý chất lượng cụ thể tuyến đê sông Mã đoạn qua xã Định 

Hải, huyện Yên Định mới được đầu tư nâng cấp năm 2018 nhưng hiện mặt 
đường đã bong tróc, xuống cấp: Đề nghị UBND huyện Yên Định chỉ đạo các 

đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình 

trạng xe quá tải trọng đi trên đê; triển khai có hiệu quả Văn bản số 

280/SNN&PTNT-TL ngày 22/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm pháp 

luật về đê điều và phòng, chống thiên tai; chủ động sử dụng nguồn kinh phí 

trong định mức chi sự nghiệp kinh tế để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các hư 

hỏng công trình đê điều theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 9654/UBND-NN ngày 06/7/2021. 

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh đề xuất với Trung ương bố trí 
nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đê từ xã Vĩnh Quang đi xã Vĩnh Yên 
(từ K0+00 - K3+800) hiện trạng nhiều vị trí đã nứt, vỡ, xuống cấp nghiêm 

trọng: Để đảm bảo công tác hộ đê và giao thông đi lại trên đê, ngày 28/01/2022 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 12/TTr-SNN&PTNT báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và PTNT bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Kế hoạch Duy 

tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa, dự kiến sẽ triển khai thực hiện 

trong năm 2022. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn, ổn định cho tuyến đê, UBND 

tỉnh đã có Công văn số 7186/UBND-NN ngày 04/6/2020 báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư nâng cấp đoạn đê nêu trên đảm bảo yêu 

cầu chống lũ thiết kế trong dự án ADB10. 

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị xây dựng các hạng mục còn lại như: cứng 
hóa mặt đê, đường công vụ, dốc lên đê) của tuyến đê tả sông Bưởi đi qua 02 xã 

Vĩnh Phúc và Vĩnh Hưng: Do khó khăn về nguồn vốn nên ngày 06/9/2013, 

UBND tỉnh đã có Công văn số 7024/UBND-NN chỉ đạo tạm dừng thi công gói 

thầu số 7 (trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc) thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê tả và đê 

hữu sông Bưởi, do đó còn lại 7,6 km bê tông mặt đê, 5,9 km đường công vụ kết 

hợp cứu hộ cứu nạn và PCLB và 03 nhà canh đê (thuộc địa phận huyện Vĩnh 

Lộc) chưa bố trí được nguồn vốn để tiếp tục thi công. Để đảm bảo ổn định cho 

công trình và kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với các hạng mục công trình 

thuộc dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham 

mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư các hạng mục còn 

lại khi có điều kiện về nguồn vốn. 

- Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đập Đầm 
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Đôn xã Cẩm Quý; đập Nước Dọc tại thôn Trung Độ xã Cẩm Châu; đập Ngọc 

Dốt, thôn Đồng Thành xã Cẩm Châu: 

+ Đập Đầm Đôn xã Cẩm Quý: Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho công 

trình và người dân, có nguồn nước để phục vụ sản xuất, đề nghị UBND huyện 

Cẩm Thủy huy động các nguồn lực tại chỗ để gia cố, khắc phục tạm thời. Về 

lâu dài, đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy chủ động phối hợp với các sở, ngành 

liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, 

nâng cấp đập Đầm Đôn xã Cẩm Quý. 

+ Đập Nước Dọc xã Cẩm Châu: Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm 

Thủy, đây là khu vực chưa có công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt; quá trình rà soát, kiểm tra nguồn sinh thủy của khu vực ngày càng cạn kiệt 

nên chưa đủ cơ sở để đề xuất đầu tư công trình; UBND huyện Cẩm Thủy đã 

giao UBND xã Cẩm Châu theo dõi, kiểm tra tình hình nguồn nước của khu vực 

và xem xét, đề xuất bổ sung vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy và 

Quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Châu làm cơ sở đầu tư xây dựng công trình. 

+ Đập Ngọc Dốt, thôn Đồng Thành xã Cẩm Châu: mới được đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp năm 2018 theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của 

UBND huyện Cẩm Thủy từ nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh 

Hóa. Hiện công trình đang hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ sản xuất. 

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề xuất xây dựng trạm bơm tiêu úng tại khu vực 

cống Ông Học, xã Quảng Phú: Để đảm bảo tiêu thoát cho khu vực cống Ông 

Học, đề nghị UBND huyện Thọ Xuân chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị 

liên quan rà soát lại quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt tại Quyết định số 

2539/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh để cập nhật, bổ sung công 

trình vào quy hoạch làm cơ sở để đầu tư xây dựng. 

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị quan tâm sớm đầu tư tuyến đê tả sông 
Dừa đã được HĐND, UBND tỉnh có Nghị quyết, kế hoạch đầu tư xây dựng, 

nâng cấp: Dự án đê tả sông Dừa đi qua địa phận huyện Thiệu Hóa được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 972/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2016, đến nay, đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ 

công tác PCLB và giao thông đi lại của người dân từ tháng 8/2018. Dự án nâng 

cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17/7/2021. Hiện nay, chủ 

đầu tư đang triển khai lập hồ sơ khảo sát, thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo 

đúng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. 

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị đầu tư, nâng cấp tuyến đê sông Yên 
thuộc dự án Tiêu úng vùng III, huyện Nông Cống: Dự án Tiêu úng vùng III huyện 

Nông Cống (GĐ1) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án 

đầu tư tại Quyết định số 4430/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017. Đến nay, dự án đã 

thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021. Nhằm phát huy 

hiệu quả của dự án, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt giai đoạn 2 của dự án 

tại Quyết định số 3232/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021; trong đó, có đầu tư tuyến 

đê tả sông Thị Long (thuộc hệ thống sông Yên). Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD các 
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công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (chủ đầu tư) đang tổ chức lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án Tiêu úng vùng III Nông Cống (GĐ2); trình cơ quan 

có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị bố trí vốn nạo vét hệ thống sông 
Rào, bổ sung các cống qua đường để khắc phục tình trạng ngập úng khi mưa 

bão: Tuyến sông Rào do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý, đoạn qua địa 

bàn huyện Quảng Xương có nhiều đoạn bị bồi lắng, các công trình trên kênh xây 

dựng từ lâu, mặt cắt thoát nước hẹp, làm hạn chế khả năng thoát lũ và dẫn nước 

phục vụ tưới. Để tổ chức nạo vét và sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình 

trên kênh cần phải có nguồn vốn lớn nên tỉnh chưa có khả năng cân đối để thực 

hiện; do đó, trước mắt UBND tỉnh đã đề nghị Công ty TNHH MTV Sông Chu 

tiếp tục phối hợp với UBND huyện Quảng Xương và các xã liên quan tổ chức 

làm thủy lợi mùa khô vào đầu vụ Chiêm Xuân và kiểm tra, nạo vét, giải tỏa ách 

tắc, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ vào đầu vụ Mùa hàng năm để đảm 

bảo tiêu thoát và tích trữ nước phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân, tỉnh sẽ 

thực hiện việc nâng cấp Tuyến sông Rào, đoạn qua địa bàn huyện Quảng Xương 

khi có điều kiện về nguồn vốn. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng nước 

biển dâng tràn qua hệ thống đê kè biển mới đầu tư xây dựng vào nhà dân trên địa 
bàn xã Quảng Nham: Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị UBND huyện Quảng 

Xương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần ORG tổ chức thực hiện theo 

ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9878/UBND-NN ngày 

09/7/2021, trong đó có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân thôn Tân, xã 

Quảng Nham, huyện Quảng Xương; đồng thời, chỉ đạo UBND xã Quảng Nham và 

các đơn vị liên quan, quản lý chặt chẽ các hoạt động trong phạm vi quy hoạch dự 

án Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại tại xã Quảng Nham, huyện 

Quảng Xương đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 

Công ty Cổ phần ORG tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 11/6/2020, đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu 
tư khẩn trương hoàn thành việc đổ bê tông mặt đê kè tả sông Yên thuộc địa bàn 

xã Quảng Trung; sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường trên đê Cờ Đỏ, đoạn qua 
các xã Quảng Trung, Quảng Khê: Để đảm bảo giao thông đi lại trên đê kè tả 

sông Yên, đề nghị UBND huyện Quảng Xương chủ động sử dụng nguồn kinh 

phí trong định mức chi sự nghiệp kinh tế để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 

các hư hỏng công trình đê điều theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công văn số 9654/UBND-NN ngày 06/7/2021, về lâu dài báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, hỗ trợ đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn. Đối với tuyến 

đường trên đê Cờ Đỏ, đây là đoạn bờ kênh liên xã, được nâng cấp thành tuyến 

đường giao thông liên xã Quảng Khê - Quảng Trung; do đó, đề nghị UBND 

huyện Quảng Xương căn cứ hiện trạng và phân cấp của tuyến đường để báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp khi có điều kiện về 

nguồn vốn. 
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- Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư kè mương 

để thuận lợi cho nhân dân phục vụ sản xuất và bảo vệ tuyến đường dọc tuyến 
kênh 10 xã từ Quốc lộ 1A đến xã Hoa Lộc: Dự án kiên cố hóa kênh 10 xã, 

huyện Hậu Lộc đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 91/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021; trong đó giao Ban QLDA ĐTXD huyện Hậu Lộc làm 

chủ đầu tư. Đề nghị UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương 

hoàn thành hồ sơ, các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công xây dựng công trình kiên 

cố hóa kênh 10 xã, sớm đưa vào sử dụng. 

- Cử tri Thành phố Sầm Sơn đề nghị tỉnh có biện pháp nâng cấp, bảo 
dưỡng tuyến đê sông Thống Nhất phường Quảng Châu để đảm bảo an toàn cho 
Nhân dân trong mùa mưa lũ: Tuyến sông Thống Nhất thuộc hệ thống tiêu Quảng 

Châu do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý. Giai đoạn 2020 - 2021, đoạn 

sông qua phường Quảng Châu đã được nạo vét, đắp tôn cao bờ và gia cố bờ hữu 

bằng kè đá hộc lát khan dài khoảng 300m từ vị trí cầu Trắng đến cống Quảng 

Châu trong dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn. Hiện nay, Công ty TNHH MTV 

Sông Chu đã bố trí vốn đầu tư kiên cố tiếp 1,2 km bờ hữu bằng tấm lát bê tông từ 

cầu Trắng lên phía thượng lưu tuyến sông. Hiện trạng tuyến sông hoạt động ổn 

định, đảm bảo an toàn. 

2.4. Đầu tư hệ thống lưới điện và các hạ tầng khác: 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh sớm đầu tư cho nhân dân khu dân 
cư bản Chiềng Cồng, bản Tén Tằn, Bản Piềng Mòn (thị trấn Mường Lát) có điện 
lưới quốc gia để sử dụng: Hiện nay, hệ thống điện trên địa bàn các bản: Chiềng 

Cồng, bản Tén Tằn, bản Piềng Mòn thị trấn Mường Lát đang do Công ty TNHH - 

MTV Sông Chu quản lý và bán điện đến các hộ dân. Hệ thống điện trên đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương bàn giao cho Công ty Điện lực Thanh 

Hóa quản lý vận hành tại Công văn số 14521/UBND-CN ngày 16/12/2016. Hiện 

nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang phối hợp với Công ty TNHH - MTV 

Sông Chu và UBND huyện Mường Lát thực hiện kiểm đếm, bàn giao theo quy 

định, dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2022. Sau khi tiếp nhận Công ty điện lực 

Thanh Hóa sẽ tiến hành đầu tư cải tạo để thực hiện cung cấp điện ổn định phục vụ 

các hộ dân trên địa bàn các bản Chiềng Cồng, bản Tén Tằn, bản Piềng Mòn thị 

trấn Mường Lát. 

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành 

điện đầu tư nâng cấp hệ thống TBA trên địa bàn xã Đồng Lương như TBA thôn 

Chiềng Khạt, thôn Thung: Thôn Chiềng Khạt được cấp điện qua TBA Đồng 

Lương 4 với công suất đặt là 160kVA-35/0,4kV. Điện áp cuối nguồn trên địa bàn 

thôn Chiềng Khạt đạt từ 200V trở lên, đảm bảo chất lượng điện áp cấp điện phục 

vụ các hộ dân trong thôn. Khu vực thôn Thung xã Đồng Lương (đang được cấp 

điện từ điện mặt trời áp mái do tổ chức GRET thực hiện đầu tư và bàn giao cho 

các thôn, bản quản lý). Qua quá trình sử dụng, đến nay, hệ thống đã xuống cấp, 

cần được duy tu, bảo dưỡng để cấp điện ổn định cho các hộ dân. Đề nghị UBND 

huyện Lang Chánh bố trí vốn để thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện mặt 

trời trên địa bàn thôn Thung, đảm bảo cấp điện ổn định cho các hộ dân.  
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- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị giải phóng hành lang đường điện từ 

Bản Ngày đi bản Nà Đang xã Lâm Phú: Công trình đường dây 35kV cấp điện cho 

bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

tháng 12/2015 và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương bàn giao cho 

Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý, vận hành tại Công văn số 18091/UBND-

CN ngày 28/12/2020. Hiện nay, Công ty điện lực Thanh Hóa và UBND huyện 

Lang Chánh đang tiến hành kiểm kê, thực hiện bàn giao. Tuy nhiên, quá trình 

kiểm kê bàn giao tại hiện trường còn một số tồn tại chưa giải quyết, cụ thể: Còn 

một số điểm cây cối thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Lò quản lý vi phạm hành 

lang an toàn lưới điện; còn 04 điểm vi phạm khoảng cách giao chéo pha - đất với 

đường giao thông và mặt đất tự nhiên; còn 03 điểm vi phạm khoảng cách sạt 

sườn. Để hoàn thành việc bàn giao công trình trên theo quy định, đề nghị UBND 

huyện Lang Chánh phối hợp với BQL rừng phòng hộ Sông Lò và Công ty Điện 

lực Thanh Hóa khắc phục các tồn tại nêu trên, hoàn thành công tác bàn giao cho 

Công ty Điện lực Thanh Hóa trong tháng 6/2022. 

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện thường 
xuyên tu sửa, nâng cấp hệ thống đường điện 0,4kV; xây dựng các TBA ở các 

thôn có điện yếu như Thành Lợp, Thành Sơn (xã Tân Thành): Hiện tại lưới điện 

khu vực xã Tân Thành do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý, vận hành; được 

cấp điện qua 09 TBA; trong đó: Thôn Thành Sơn được cấp điện qua TBA Tân 

Thành 4 với công suất đặt là 50kVA-35/0.4kV, Thôn Thành Lợp được cấp điện 

qua TBA Tân Thành 5 với công suất đặt là 180kVA-35/0.4kV. Điện áp cuối 

nguồn tại các nhánh rẽ vào giờ cao điểm thấp; để khắc phục tình trạng này, 

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai hạng mục sửa chữa lớn cải tạo lưới 

điện 0,4kV sau các TBA Tân Thành 2+3+4 và hoàn thành trong tháng 3/2022. 

Đồng thời, Công ty đã lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022, trong đó xây 

dựng mới đường dây và trạm biến áp số 10 Tân Thành để san tải cho trạm biến 

áp số 5 Tân Thành, dự kiến thực hiện trong quý IV/2022.  

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành 
sớm hoàn thành thủ tục, GPMB, tạo động lực thu hút các doanh nghiệp đầu tư 

vào sản xuất tại Cụm công nghiệp trung tâm Khe Hạ: Ngày 18/8/2021, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND, theo đó, bổ sung Cụm công 

nghiệp Khe Hạ (50ha) vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, CCN Khe Hạ chưa có 

chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; do đó chưa đủ cơ sở để thành lập hội đồng 

GPMB đối với CCN Khe Hạ theo quy định hiện hành. Sau khi có chủ đầu tư 

đăng ký đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Khe Hạ, giao UBND huyện 

Thường Xuân xem xét, báo cáo Sở Công Thương thẩm định và trình UBND tỉnh 

thành lập CCN Khe Hạ làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bồi thường, 

GPMB theo quy định. 

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị quan tâm, huy động các nguồn lực để 
sớm đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Thạch Quảng nhằm thu hút các nhà đầu tư 
vào địa bàn huyện: Việc đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Thạch Quảng luôn được 
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Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, kêu gọi, thu hút nhà đầu tư 

thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Thạch Quảng. Tuy nhiên, đến nay, 

chưa có nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng KCN 

Thạch Quảng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo BQL KKT Nghi 

Sơn và các KCN tăng cường kêu gọi nhà đầu tư có năng lực để thực hiện đầu tư 

xây dựng hạ tầng KCN Thạch Quảng làm cơ sở thu hút nhà đầu tư thứ cấp. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, Điện 
lực Thanh Hóa bố trí kinh phí, ngân sách di dời các cột điện sau khi mở rộng 

đường giao thông nông thôn, làm mất an toàn giao thông, mất mỹ quan tuyến 
đường: Việc để tình trạng cột điện trong lòng đường, không di chuyển sau khi 

mở rộng đường giao thông thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ 

đầu tư thực hiện mở rộng đường (không đưa chi phí thực hiện di chuyển cột điện 

vào tổng mức đầu tư để thực hiện). Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, đề 

nghị UBND huyện Quảng Xương yêu cầu UBND các xã (chủ đầu tư) có phương 

án di dời các vị trí cột điện trên ra khỏi lòng đường; đề nghị Công ty Điện lực 

Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình di chuyển các 

cột điện. 

- Cử tri phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm chỉ đạo ngành điện lực kiểm tra nâng cấp hệ thống các tuyến đường 
điện sáng trong khu dân cư, hiện nay hệ thống điện sáng đã cũ, quá tải không 
đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân: Năm 2021, Công ty điện lực 

Thanh Hóa đã đầu tư thêm tuyến đường dây trung áp và 01 TBA có công suất 

400 kVA - 22/0,4kV; cải tạo xây dựng mới được 8,6 km đường dây 0,4kV sau 

các TBA, đồng thời nâng công suất 05 TBA 1-2-4-5-6. Năm 2022, Công ty điện 

lực Thanh Hóa sẽ đầu tư, nâng cấp, cải tạo trên 5 km đường dây 0,4kV sau các 

TBA, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Sau khi công trình hoàn thành sẽ đảm 

bảo cấp điện ổn định cho khu vực phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực 

Thanh Hóa bàn giao lưới điện hạ thế ở thôn Bắc Yến, xã Hải Yến cho Điện lực 
thị xã Nghi Sơn quản lý: Công trình điện hạ áp thôn Bắc Yến, xã Hải Yến đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương bàn giao cho Công ty Điện lực 

Thanh Hóa quản lý tại Công văn số 4623/UBND-CN ngày 14/4/2020. Tuy 

nhiên, đến nay lưới điện vẫn chưa bàn giao được cho Công ty điện lực Thanh 

Hóa do về mặt hồ sơ đang còn thiếu cơ sở pháp lý để tiếp nhận; cụ thể: Chưa có 

mặt bằng hiện trạng tuyến đường dây hạ áp được phê duyệt của các cấp có thẩm 

quyền. Để sớm hoàn thành công tác bàn giao lưới điện, UBND tỉnh đã giao 

UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo UBND xã Hải Yến khẩn trương phối hợp với 

Điện lực thị xã Nghi Sơn lập mặt bằng hiện trạng lưới điện thôn Bắc Yến trình 

UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt để làm cơ sở bàn giao. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCn 
đóng TBA khu tái định cư (Phường Trúc Lâm) để các hộ sinh sống trong khu tái 

định cư sử dụng: Các hạng mục hệ thống điện trung thế, trạm biến áp và hạ thế 

0,4kV thuộc khu TĐC (phường Trúc Lâm) đã được đầu tư hoàn thành và được 
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phê duyệt quyết toán. Tại Công văn số 4708/UBND-CN ngày 19/4/2019, Chủ 

tịch UBND tỉnh đã yêu cầu BQLKKT Nghi Sơn và các KCN khắc phục các tồn 

tại, yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa nghiệm thu đóng điện phục vụ nhân 

dân trước 28/4/2019. Tuy nhiên, đến nay BQLKKT Nghi Sơn và các KCN và 

Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện. Do đó, UBND tỉnh đã yêu cầu 

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN và Công ty Điện lực Thanh Hóa thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4708/UBND-CN 

ngày 19/4/2019. 

3. Về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên, môi 

trường 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh hướng dẫn, xem xét tạo điều kiện 
cho huyện Mường Lát được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất 

ở có thu tiền sử dụng đất: Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 

hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai. Đề nghị UBND huyện Mường Lát thực hiện hồ 

sơ, trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật 

Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 

30/2014/TTBTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị UBND tỉnh quan tâm quy hoạch chuyển 

đổi sử dụng đất giai đoạn (2021-2030) có kế hoạch chuyển đổi đất ở, đất sản xuất 
trên địa bàn thị trấn: Theo quy định tại khoản 2, Điều 42, Luật Đất đai, việc tổ 

chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thuộc trách nhiệm của 

UBND cấp huyện; trong đó, có nội dung về xác định diện tích các loại đất đã 

được phân bổ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại 

đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã (quy định tại điểm b, khoản 

2 và điểm b, khoản 4, Điều 40 Luật Đất đai). Đề nghị UBND huyện Mường Lát 

khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, 

bảo đảm đáp ứng nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân, báo cáo UBND tỉnh 

phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết đất 
sản xuất, đất ở, đất nghĩa địa cho Nhân dân bản Co Cài, xã Trung Lý nằm 
trong vùng lõi Khu Bảo Tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa: Nhằm rà soát, 

đánh giá nhu cầu đất sản xuất của nhân dân bản Co Cài, xã Trung Lý đang sinh 

sống trong vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu; phân định rõ ranh giới 

diện tích từng loại đất, loại rừng giữa bản Co Cài, xã Trung Lý và Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Pù Hu, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đã ban hành Quyết định 

số 368/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, rà 

soát. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban quản 

lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền 

địa phương, các đơn vị có liên quan và các hộ gia đình rà soát, xác định cụ thể 

diện tích, vị trí đến từng thửa đất, từng lô, khoảnh trên hồ sơ (bản đồ địa chính, 

bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ quy hoạch ba loại rừng,...) và ngoài thực địa; 

tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trả đất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết 
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định thu hồi, bàn giao về cho địa phương theo quy định.  

- Cử tri huyện Quan Sơn “đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ chuyển giao đất rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Quan 
Sơn theo Kết luận số 620-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; 
huyện Lang Chánh “đề nghị giải quyết cấp đất lâm nghiệp cho Nhân dân bản Nà 

Đang để có đất canh tác”; huyện Như Thanh “đề nghị UBND tỉnh có chủ trương 
sớm phê duyệt phương án chuyển diện tích đất của Ban QLRPH Như Thanh đang 
quản lý cho huyện có phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình (các hộ dân sinh sống từ lâu, có hộ từ năm 1960 đến nay nhưng chưa 
được cấp GCNQSD đất)”; huyện Thường Xuân “đề nghị tỉnh có chủ trương cho 
Ban QLRPH Thường Xuân giao lại số diện tích rừng sản xuất, để huyện, xã quản 

lý cấp quyền sử dụng đất lâu dài cho Nhân dân”: Thực hiện Kết luận số 620-

KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hồi đất của các 

Ban QLRPH trên địa bàn tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã quản lý; đến nay, 

UBND tỉnh đã thu hồi được 11.175.686,40 m2 đất tại Ban QLRPH Thường Xuân 

bàn giao về cho địa phương; hiện nay UBND huyện Thường Xuân đang xây dựng 

phương án để triển khai thực hiện. Các đơn vị còn lại, UBND tỉnh đang chỉ đạo 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, thu hồi theo quy định (Ban 

QLRPH Sông Chàng 70,48 ha, Ban QLRPH Như Thanh 162,63 ha, Ban QLRPH 

Thạch Thành 11,89 ha, Ban QLRPH Nghi Sơn 509,39 ha, Ban QLRPH Lang 

Chánh 39,41 ha, Ban QLRPH Quan Sơn 1.403,27 ha, Ban QLRPH Mường Lát 

395,43 ha). Đối với phần diện tích tại thôn Tiến Hưng, xã Luận Thành, người dân 

mong muốn được nhà nước cấp đất ở để yên tâm sản xuất bám rừng, ổn định cuộc 

sống, UBND huyện Thường Xuân đang tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021 và tổng hợp báo 

cáo kết quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để đề xuất biện pháp xử lý đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Cử tri các huyện: Bá Thước, Yên Định, Thường Xuân, Triệu Sơn; thành 
phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện đẩy nhanh tiến 

độ cấp quyền sử dụng đất cho người dân: 

+ Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường: Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép 

Sở Tài nguyên và Môi trường uỷ quyền cho Giám đốc VPĐKĐĐ ký Giấy chứng 

nhận cho 14 huyện, thị xã, thành phố, cắt giảm 03 ngày làm việc so với thời gian 

quy định; VPĐKĐĐ ban hành Quyết định số 47/QĐ-VPĐK ngày 26/5/2021 

(trình trực tiếp đối với hồ sơ thủ tục hành chính chuyển quyền nguyên thửa), cắt 

giảm 02 ngày so với quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường về thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 107/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 

01/9/2020; Quyết định số 28/QĐ-VPĐK ngày 18/02/2021 uỷ quyền cho các Chi 

nhánh thực hiện một số nội dung trong công tác trích lục, trích đo thửa đất, theo 

đó đẩy nhanh được tiến độ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Sau 
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khi hệ thống VPĐKĐĐ đi vào hoạt động ổn định, giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường chỉ đạo VPĐKĐĐ tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính cho người dân; thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đất đai và số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền của người sử dụng 

đất; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để phục vụ công tác luân 

chuyển hồ sơ từ các Chi nhánh đến VPĐKĐĐ tỉnh, đảm bảo việc giao nhận xử 

lý hồ sơ nhanh chóng kịp thời, an toàn, thông suốt trong toàn hệ thống. 

+ Đối với các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia 

đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, đề nghị UBND cấp 

huyện tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, vận động người 

dân thực hiện kê khai, cung cấp hồ sơ đăng ký và cấp GCN đối với những hồ sơ 

còn tồn đọng; cChỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng chuyên 

môn phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa VPĐKĐĐ, 

Chi nhánh VPĐKĐĐ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của VPĐKĐĐ, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo 

quy định; xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm quy định của 

pháp luật và quy trình thực hiện thủ tục hành chính; chủ trì giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc giữa phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan 

và Chi nhánh khi thực hiện thủ tục về cấp GCN thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện. 

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị UBND tỉnh xem xét giao lại 28 ha đất 
sản xuất cây hàng năm của Công ty Bò sữa Thống Nhất trên địa bàn xã Cao 

Thịnh (nằm xen kẽ các khu dân cư của xã Cao Thịnh và một số diện tích đất đồi 

cao) cho huyện, xã quản lý để cấp đất sản xuất, đất ở cho Nhân dân của xã: 

Ngày 15/10/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4060/QĐ-UBND về 

việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành 

động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025; trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát phương án sử dụng đất của các công ty 

nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 

6/2022 (có 28 ha đất sản xuất của Công ty Bò sữa Thống Nhất - trước đây là đất 

của nông trường Thống Nhất). 

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty 
Hoàng Long đã được UBND tỉnh gia hạn thăm dò khai thác mỏ 02 lần nhưng 
không hoạt động, giao cho xã quản lý: Qua xác minh, cử tri đề nghị thu hồi phần 

diện tích đất khu vực khai trường mở rộng có diện tích 23.209 m2 đã được 

UBND tỉnh chấp thuận cho Tổng CTCP ĐTXD Hoàng Long mở rộng khai 

trường mỏ đá vôi tại Công văn số 15584/UBND-CN ngày 20/12/2017. Đến nay, 

Tổng CTCP ĐTXD Hoàng Long mới thỏa thuận bồi thường với các hộ dân, 

chưa thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định. Để giải quyết dứt điểm việc trên, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại tiến độ thực hiện dự án; 
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nếu có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, tiến độ thực hiện, UBND tỉnh 

sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực Công văn số 15584/UBND-CN ngày 20/12/2017 

theo quy định. 

- Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh sớm cấp nguồn kinh phí đền bù 
GPMB cho các hộ dân Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+ 

18,50)m đến cao trình (+20.36)m tại xã Thanh Tân và Thanh Kỳ: UBND tỉnh đã 

có Văn bản, giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và đề xuất phương án tối 

ưu đối với Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+ 18,50)m đến 

cao trình (+20.36)m. Vì vậy, sau khi Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất phương 

án, UBND tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện, bảo đảm sớm ổn định 

đời sống người dân khu vực dự án. 

- Cử tri huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sớm hoàn 

thiện việc thu hồi đất theo quy định tại Văn bản số 235/UBND-NN ngày 
06/01/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết đất thu hồi của Công an để mở 
rộng trường Mầm non: Để sớm có đất mở rộng trường mầm non thị trấn Bến 

Sung, UBND tỉnh đã tiếp tục yêu cầu Công an tỉnh, UBND huyện Như Thanh và 

các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Công an, Bộ Tài 

chính thống nhất phương án bàn giao, thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Công văn số 235/UBND-NN ngày 06/01/2021. 

- Cử tri huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh có chủ trương đo đạc, lập 
lại hồ sơ địa chính và cấp đổi lại GCNQSD đất lâm nghiệp cho Nhân dân để 
thuận tiện cho việc quản lý lâu dài, vì hiện nay sai lệch giữa thực tế sử dụng và 

hồ sơ địa chính rất nhiều, xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất lâm 

nghiệp, việc giải quyết gặp rất nhiều khó khăn: Việc đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn huyện Như Thanh đã hoàn thành trong năm 2006 - 2007 đối 

với đất ở, đất nông nghiệp và đất chuyên dùng; khu vực đất lâm nghiệp mới thực 

hiện khoanh bao, không đo vẽ chi tiết. Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh đã có Kế 

hoạch số 61/KH-UBND; theo đó, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố hằng 

năm xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện, trình HĐND cấp huyện bố trí đủ 

kinh phí từ ngân sách cấp huyện (tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất hàng năm) để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa 

bàn huyện; trong đó, có nội dung về đo đạc, lập lại hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận,... Đối với những huyện có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất hàng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai: Giao UBND các 

huyện xây dựng kinh phí bổ sung còn thiếu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị 

quyết bố trí bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND huyện 

Như Thanh thực hiện đúng Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND tỉnh. 

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ việc cấp 
phép khai thác các mỏ đất, đá san lấp và hạn chế tối đa việc cấp phép ở trong khu 
dân cư và gần khu dân cư trên địa bàn xã Thành Long đã và đang ảnh hưởng 

không nhỏ đến môi trường và an toàn giao thông đi lại của Nhân dân: Trên địa 

bàn xã Thành Long, hiện có 2 mỏ khoáng sản được UBND tỉnh cấp phép, quá 
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trình khai thác khoáng sản tại 2 mỏ cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 01/01/2022, UBND xã Thành Long đã làm việc với đơn vị khai thác mỏ và 

yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường; thực hiện đầy 

đủ các biện pháp bảo đảm ATGT khi đi qua các khu dân cư. Đồng thời, UBND 

huyện Thạch Thành đã ban hành nhiều văn bản (Công văn số 3192/UBND-

TNMT ngày 16/10/2021; Công văn số 3483/UBND-TNMT ngày 09/11/2021…) 

chỉ đạo các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, giảm thiểu tình trạng xe chở quá tải, làm rơi vãi đất đá ra đường. 

Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện Thạch Thành tiếp tục tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) trong hoạt 

động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét trữ lượng 
khai thác cát tại mỏ cát số 17 xã Xuân Hồng do việc khai thác cát làm ảnh 

hưởng đến bờ sông, nguy cơ gây sạt lở khu nghĩa địa tại thôn Liên Phô, xã 
Xuân Hồng: Qua kiểm tra thực địa của các đơn vị chức năng ngày 15/02/2022, 

cho thấy vị trí sạt lở nằm phía thượng và ngoài phạm vi diện tích mỏ cát số 

17), cách xa khu vực nghĩa địa thôn Liên Phô (khoảng 330m); khu vực bờ sông 

gần nghĩa địa chưa có hiện tượng sạt lở. Để hoạt động khai thác khoáng sản 

đảm bảo theo quy định, an toàn cho khu vực nghĩa địa thôn Liên Phô, xã Xuân 

Hồng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị 

khai thác cắm lại đầy đủ các mốc giới mỏ vào đúng vị trí được cấp phép và bảo 

vệ mốc giới trong suốt thời gian được cấp phép; khai thác đúng vị trí được cấp 

phép. Giao UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã 

Xuân Hồng khẩn trương kiểm tra, có giải pháp chống sạt lở để đảm bảo an toàn 

cho bờ sông khu vực thượng lưu mỏ cát số 17 nhằm đảm bảo an toàn cho khu 

vực nghĩa địa và đất canh tác của nhân dân thôn Liên Phô, xã Xuân Hồng. 

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn đẩy nhanh việc đo đạc để cấp hồ sơ giải phóng mặt bằng. Theo hồ 
sơ, bản đồ (giấy) địa chính số liệu đo đạc đất đai từ năm 2000 đã cũ không 

chính xác với số liệu thực tế hiện nay, rất khó khăn để xác định nguồn gốc đất 
cho hộ dân: Huyện Thọ Xuân có 26/30 xã, thị trấn đã được đo đạc bản đồ địa 

chính trong giai đoạn 2004 - 2016. Trên cơ sở hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, 

UBND huyện Thọ Xuân đang tổ chức thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

tại 4 xã, thị trấn gồm: Xuân Sinh, Xuân Phú, Xuân Hưng và thị trấn Sao Vàng. 

Việc đo đạc bản đồ địa chính mới thực hiện được đối với khu vực diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp, đất ở và đất chuyên dùng; riêng đất lâm nghiệp, đất đồi 

núi chưa sử dụng, đất núi đá không có rừng cây chưa được đo vẽ bản đồ địa 

chính. Để giải quyết tổng thể nội dung này trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh đã 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án xây dựng hệ thống bản đồ, 

hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 

để hoàn thành việc đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh. 
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- Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện quan tâm giải 

quyết tình trạng rác thải trôi nổi trên kênh B10 từ các xã của huyện Đông Sơn 
qua xã Đồng Tiến gây ô nhiễm môi trường: Công ty Thủy nông Sông Chu đã tổ 

chức thu gom, xử lý; tuy nhiên, tình trạng rác thải trên kênh B10 vẫn chưa được 

giải quyết dứt điểm. UBND tỉnh đã yêu cầu đơn vị quản lý công trình kênh B10, 

tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra hiện tượng xả rác bừa bãi ra dòng 

kênh; yêu cầu UBND huyện Đông Sơn, Triệu Sơn tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, yêu cầu các hộ dân sinh sống dọc 

kênh B10 ký cam kết không đổ rác thải, chất thải xuống dòng kênh, thành lập các 

câu lạc bộ, xây dựng mạng lưới các cộng tác viên theo dõi, bảo vệ dòng kênh, kịp 

thời phát hiện các trường hợp xả thải ra kênh để xử lý nghiêm theo thẩm quyền, 

báo cáo cấp trên nếu vượt thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa đề nghị chủ đầu tư Nhà 
máy xử lý rác thải trên địa bàn xã Đông Nam đảm bảo tiến độ thi công để đưa 

vào sử dụng theo đúng cam kết; xem xét cho UBND thành phố đầu tư xây dựng ô 
chôn lấp số 6 (Khu xử lý rác thải Đông Nam), đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
nghiên cứu xem xét xây dựng khu tái định cư để nhân dân đang sinh sống tại vùng 

giáp ranh bãi rác được di chuyển nơi ở khác ổn định lâu dài về cuộc sống; về lâu 
dài, chỉ đạo các sở, ngành chức năng tìm vị trí khác phù hợp (Khu xử lý rác thải 
Đông Nam) vì khi sáp nhập huyện Đông Sơn với thành phố Thanh Hóa thì khu 

xử lý nằm trong lòng thành phố. Hơn nữa, vị trí này liên kề với di tích lịch sử 
thành Hoàng Nghiêu Sơn: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại 

Công văn số 1851-CV/VPTU ngày 10/11/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng 

thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; 

đồng thời, tỉnh đã làm việc với nhà đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn 

của tỉnh tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn để khẩn trương di chuyển nhà máy 

xử lý chất thải rắn đến địa điểm mới tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. Đồng 

thời, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa đề xuất phương án xử lý lượng rác thải 

tồn đọng nêu trên; báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động 
dự án hoặc thu hồi đất đối với doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương 
đầu tư hoặc đã được giao đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc 

không đầu tư xây dựng các công trình của dự án: Trong các năm 2020 và 

2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc sử 

dụng đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh; trong đó, có 06 

dự án trên địa bàn huyện Quảng Xương. Đồng thời, năm 2021, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư đối 

với 08 dự án do không hoàn thành hồ sơ thủ tục theo đúng thời gian quy định 

(huyện Quảng Xương có 01 dự án); đề nghị UBND huyện Quảng Xương tiếp 

tục rà soát, báo cáo cụ thể danh sách các dự án đã được nhà nước giao đất, cho 

thuê đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc không đầu tư xây dựng các 

công trình của dự án, làm cơ sở để xem xét, chấm dứt hiệu lực văn bản chấp 

thuận dự án, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. 
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- Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban 

ngành cấp tỉnh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở thượng nguồn Sông 
Yên, Sông Hoàng để có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm về xả thải ra môi 
trường, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân các xã cuối nguồn trên địa bàn 

huyện: Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng 

cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; trong đó, việc 

xả thải phía thượng nguồn sông Yên, sông Hoàng, như: xử phạt vi phạm hành 

chính 176 triệu đối với Công ty TNHH BAMBO VN tại xã Đông Hoàng, huyện 

Đông Sơn về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra ngoài 

môi trường; xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với trang trại chăn 

nuôi lợn của Công ty cổ phần nông nghiệp sạch Thanh Xuân; 63 triệu đồng đối 

với trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Đình Kháng (xã Tế Thắng, huyện Nông 

Cống); 17,5 triệu đồng đối với trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Hữu Bài 

(phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn); 35 triệu đồng đối với Công ty cổ phần giấy 

Lam Sơn Thanh Hóa (xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống) đối với hành vi xả 

nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép về chất thải ra môi trường. Trong 

thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường 

giám sát các hoạt động xả thải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh hàng năm sớm phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất để các địa phương có cơ sở kịp thời triển khai kế hoạch sử 

dụng đất, nhất là đối với kế hoạch sử dụng đất trong thực hiện các dự án giao 
đất, đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội: Để sớm phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường đẩy mạnh hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất2, làm cơ sở phê duyệt để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ thực 

hiện của các huyện, thị xã, thành phố là rất chậm. Đến ngày 18/5/2022, sau khi 

được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, mới có 02/27 đơn vị hoàn chỉnh 

hồ sơ và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Do đó, để sớm phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất, đề nghị các huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh 

phê duyệt. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND tỉnh: (1) Hiện nay, diện tích đất 

chênh lệch so với hồ sơ địa chính hoặc giấy chứng nhận QSDĐ (theo điều 87 

Luật đất đai năm 2003) trên địa bàn thị xã còn nhiều (như phường Hải Bình); đất 

có mốc giới ổn định và không có tranh chấp. Đề nghị cấp trên có chủ trương giải 

quyết cho Nhân dân; (2) Chấp thuận chủ trương đấu giá các mảnh đất xen cư có 

diện tích nhỏ hơn 80m2 và có chiều ngang dưới 4m và các lô đất bị ảnh hưởng do 

đường cụt trong khu tái định cư của xã Hải Yến. Lô ảnh hưởng đường cụt là 13 lô 

- 1.533,6 m2, các lô đất nhỏ hơn 80m2 = 27 lô = 1.260,5 m2 để bố trí tái định cư 

cho Nhân dân; (3) Đề nghị HĐND, UBND tỉnh sớm có hướng dẫn về việc cấp đổi 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc trước ngày 
                                                 
2 Công văn: số 9495/STNMT-CSĐĐ ngày 29/10/2021, số 163/STNMT-CSĐĐ ngày 08/01/2022; số 

1292/STNMT-CSĐĐ ngày 21/02/2022 
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18/12/1980 cho Nhân dân phường Bình Minh; bản đồ 299 của phường trước đây 

đo bao, hiện nay chưa có cơ sở để cấp đổi lại và công nhận hạn mức đất ở cho 

Nhân dân; (4) Hiện nay tại Dự án đường Đông tây 1 kéo dài đoạn đi qua đường 

phường Xuân Lâm xảy ra một số trường hợp: Một số hộ không thuộc diện tái 

định cư (hộ lùi) sau khi bàn giao mặt bằng tiến hành xây dựng nhà ở thì không 

được cấp phép xây dựng do chưa đủ thủ tục như GCNQSD đất, vướng quy hoạch. 

Trường hợp được cấp tái định cư sau khi bàn giao mặt bằng đến nay dự án đã 

hoàn thành đưa vào sử dụng mà vẫn chưa được cấp đất tái định cư nơi ở mới; (5) 

Đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương hỗ trợ các hộ dân có diện tích đất 

nông nghiệp trong khu công nghiệp số 3, số 4 (xã Tân Trường) do đã nhiều năm 

nay đất không sản xuất được do thi công các tuyến đường trong khu công nghiệp, 

làm tắc các tuyến mương tưới, không còn đường đi lại để sản xuất: 

(1) Về việc giải quyết đất chênh lệch so với hồ sơ địa chính hoặc giấy 

chứng nhận QSDĐ: Theo Công văn số 233/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 27/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc 

trong công tác thực hiện thủ tục hành chính, cấp Giấy chứng nhận thì “việc xác 
định ranh giới thửa đất có hay không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp 

Giấy chứng nhận thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã”: (i) Trường hợp có sự 

chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng 

nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới 

thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với 

những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận diện tích đất 

được xác định theo số liệu đo đạc thực tế theo quy định tại khoản 5 Điều 98 của 

Luật Đất đai. Thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định 

tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; (ii) Trường hợp có sự chênh lệch 

diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp 

mà ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời 

điểm cấp Giấy chứng nhận thì xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận đối 

với phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại khoản 5 Điều 98 của Luật Đất 

đai, Điều 24a của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung theo quy định tại 

khoản 20 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017). Do đó, để 

giải quyết cho người dân, UBND đã giao UBND thị xã Nghi Sơn nghiên cứu 

hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 233/TCQLĐĐ-

CĐKĐĐ ngày 27/01/2022 và các quy định hiện hành của Luật Đất đai để thực 

hiện. 

(2) Về chấp thuận chủ trương đấu giá các mảnh đất xen cư có diện tích 

nhỏ hơn 80m2, có chiều ngang dưới 4m và các lô đất bị ảnh hưởng do đường cụt 

trong khu tái định cư của xã Hải Yến: Đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn căn cứ 

quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện đảm bảo quy định hiện 

hành. Về việc bố trí tái định cư, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. 
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(3) Về việc hướng dẫn cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

Hiện nay, chưa có quy định về thẩm quyền ký (cấp) giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất trong trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân 

đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trước ngày 01/7/2014 

mà không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 

100 Luật Đất đai; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ. Ngày 21/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

9191/STNMT-VPĐKĐĐ xin ý kiến hướng dẫn của Tổng Cục Quản lý đất đai - 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh sẽ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 

(4) Về việc cấp phép xây dựng đối với các hộ lùi: Để có cơ sở cấp phép 

xây dựng đối với các hộ không thuộc diện tái định cư (hộ lùi), đề nghị UBND 

thị xã Nghi Sơn chỉ đạo, hướng dẫn để các hộ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 

định; việc cấp phép xây dựng cho các hộ lùi, Sở Xây dựng đã có Công văn số 

4415/SXD-HT ngày 29/7/2019 hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố 

về việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đối với các hộ thuộc diện tái 

định cư sau khi bàn giao mặt bằng đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

mà vẫn chưa được cấp đất tái định cư nơi ở mới: Giao UBND thị xã Nghi Sơn 

kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của cử tri để xem xét xử lý theo quy 

định; đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND thị xã Nghi Sơn có văn bản 

báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết. 

(5) Về việc các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp trong khu công 

nghiệp số 3, số 4 (xã Tân Trường) nhiều năm nay không sản xuất được: Theo 

báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực trạng đang diễn ra là do thi công 

các tuyến đường trong khu công nghiệp làm tắc các tuyến mương tưới, không 

còn đường đi lại để sản xuất. Do đó, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn khẩn 

trương kiểm tra hiện trạng và giải quyết các khó khăn nêu trên, bảo đảm ổn định 

sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt 

thẩm quyền. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất xác định 

“Diện tích thửa đất được phép tách thửa” khi thực hiện cấp giấy chứng nhận 
QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Hải Bình, như sau: về 
diện tích Đất ở tối thiểu là 30 m2 và kích thước cạnh tối thiểu là 3m; cử tri thành 

phố Thanh Hóa đề nghị sửa đổi, bổ sung và hợp nhất 3 Quyết định: Quyết định số 
4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014, Quyết định số 2072/2015/QĐ-UBND 
ngày 08/6/2015 và Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của 

UBND tỉnh về quy định cụ thể hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở khi 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân: Để tháo gỡ 

khó khăn về hạn mức giao, công nhận đất ở, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

định hạn mức giao đất giao đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, 



36 

 

 

 

hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước 

thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét nâng mức 

hỗ trợ chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất GPMB từ 1,5 lần lên 3 lần; cử 
tri thành phố Thanh Hóa đề nghị điều chỉnh tăng mức bồi thường di chuyển mồ 
mả, các mức hỗ trợ thuộc thầm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: Ngày 04/9/2021, 

Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 13643/UBND-KTTC tạm dừng xem xét 

việc ban hành quy định mới để thay thế quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh; đến ngày 09/5/2022, tại 

Thông báo cáo 63/TB-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh và Khu kinh tế Nghi Sơn và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành; chậm nhất 

là cuối năm 2022. 

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp cho 

các hộ mua đất trái thẩm quyền từ năm 2011 tại các xã Quảng Minh, xã Quảng 
Hùng được cấp giấy CNQS đất để Nhân dân thuận tiện trong quản lý và giao 
dịch cá nhân; đẩy nhanh tiến độ, bố trí và bàn giao các khu tái định cư sau khi 

bàn giao đất thực hiện dự án:  

+ Về giải pháp cho các hộ mua đất trái thẩm quyền từ năm 2011 được cấp 

giấy CNQS đất: Ngày 02/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 

11236/UBND-TD chỉ đạo, đối với các trường hợp mua bán đất nhưng thực tế 

không có đất, không được bàn giao đất trên thực địa (bao gồm cả trưởng hợp đã 

được cấp giấy CNQSD đất) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, 

không được áp dụng giải quyết như các trường hợp giao đất trái thẩm quyền. 

Việc mua bán đất trên giấy tờ nhưng thực tế không có đất, không được bàn giao 

đất trên thực địa hoặc không xác định được vị trí đất trên thực địa, khi công dân 

có đơn thì cơ quan Nhà nước căn cứ hồ sơ vụ việc để xem xét, xử lý từng trường 

hợp cụ thể, có văn bản hướng dẫn công dân khởi kiện đến tòa án giải quyết. Do 

đó, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn căn cứ Điều 23 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để chủ động xem xét thực hiện 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm 

quyền quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai. 

+ Việc xây dựng các khu TĐC để bố trí đất cho người dân sau khi bàn 

giao đất thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Sầm Sơn. Do đó, đề nghị 

UBND thành phố Sầm Sơn đẩy nhanh tiến độ GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật các khu TĐC để bàn giao đất cho nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống. 

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị: (1) UBND tỉnh có chủ trương, cơ 

chế hỗ trợ để 30 hộ dân đang sống trên sông nước phường Thiệu Khánh có nơi ở 

ổn định; (2) HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét bổ sung thêm kinh phí sự nghiệp 
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môi trường cho thành phố (khoảng 44 tỷ đồng/năm) để mở rộng địa bàn phục vụ 

công tác quét, thu gom rác tới các phường, xã còn lại và các khu đô thị mới trên 

địa bàn thành phố; (3) Đề nghị quy định cụ thể về việc bồi thường về đất ở là 

việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho 

người sử dụng đất theo nguyên tắc tiền bồi thường về đất ở được mua hết bằng 

đất ở tái định cư (cân bằng về giá trị quyền sử dụng đất); (4) Tỉnh quan tâm chỉ 

đạo sớm phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa 

bàn phường Đông Cương, đến nay vẫn còn 474 hộ chưa được nhận tiền đền bù 

GPMB: 

(1) Về hỗ trợ các hộ dân đang sống trên sông nước phường Thiệu Khánh: 

Việc ổn định đời sống của các hộ dân đang sống trên sông nước tại phường 

Thiệu Khánh thuộc thẩm quyền trách nhiệm của UBND thành phố Thanh Hóa. 

Đề nghị UBND phường Thiệu Khánh thống kê, rà soát các hộ dân có nhu cầu 

được cấp đất ở, báo cáo UBND thành phố Thanh Hóa xem xét, giao đất ở theo 

quy định. 

(2) Về việc bổ sung thêm kinh phí sự nghiệp môi trường cho thành phố 

Thanh Hóa: Ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

177/2021/NQ-HĐND ngày về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, 

tỉnh Thanh Hoá; theo đó, định mức chi cho hoạt động quét, duy trì vệ sinh, vệ 

sinh môi trường đối với thành phố Thanh Hoá bằng định mức phân bổ theo đơn 

giá dịch vụ công ích đô thị được ban hành theo quyết định của UBND tỉnh (năm 

2021 định mức là 75% đơn giá dịch vụ công ích đô thị được ban hành theo quyết 

định của UBND tỉnh), mức tăng tương ứng năm 2022 so với năm 2021 là 15.528 

triệu đồng. Do đó, đề nghị UBND Thành phố Thanh Hóa căn cứ dự toán được 

giao để bố trí thực hiện với khối lượng nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế. 

(3) Về việc bồi thường về đất ở: Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu 

hồi đất đã được quy định cụ thể tại Điều 79 Luật Đất đai và Điều 6 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; đồng thời, Luật Đất đai và các 

văn bản hướng dẫn thi hành không giao UBND cấp tỉnh quy định việc tiền bồi 

thường về đất ở (tại nơi đi) được dùng hết để mua đất ở tái định cư (tại nơi đến). 

Đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu hướng dẫn người dân tổ chức 

thực hiện. 

(4) Về việc sớm phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự 

án trên địa bàn phường Đông Cương: Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh đã có Công 

văn số 18809/UBND-KTTC về việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi thực hiện một số dự án trên địa bàn phường Đông Cương; theo đó đã 

thống nhất: Đối với các trường hợp đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 

hoặc đã có thông báo thu hồi đất trước ngày 01/7/2014 (chưa có quyết định thu 

hồi đất), cho phép UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục thực hiện dự án và áp 

dụng hình thức thu hồi đất; đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng 

chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng ý để UBND thành phố 

Thanh Hóa tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 



38 

 

 

 

định cư theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Vì vậy, để có cơ sở cấp 

kinh phí bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn phường Đông Cương, đề nghị 

UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh đưa vào danh mục dự án thu hồi đất và Kế hoạch sử dụng đất 

các năm tới, làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB 

khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định. 

4. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

4.1. Lĩnh vực giáo dục 

- Cử tri huyện Quan Sơn, Quan Hoá đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật 
chất trường, lớp học, nhất là tại các điểm trường lẻ; cử tri huyện Thường Xuân 

đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp xây dựng Trường TH, THCS xã Luận 
Thành, huyện Thường Xuân; cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư 

hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học cho Trường 

THPT Vĩnh Lộc và nhà 3 tầng 15 lớp học cho Trường THPT Tống Duy Tân: 
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu tăng cường 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học giai đoạn 

2021 - 2025 của các huyện, thị xã, thành phố theo Kế hoạch số 223/KH-UBND 

ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế 

hoạch đầu tư xây dựng phòng học cho các cấp học, bậc học đáp ứng quy mô 

phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, có các trường nêu trên. Bên 

cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh 

từng bước triển khai các nội dung của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030; trong đó, có tăng cường đầu tư cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, 

trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa 

mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS (Tiểu dự án 1 của Dự án 5). 

- Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên bố 
trí nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn bản, bổ sung cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy học cho các trường, hệ thống máy tính cho các trường để 
dạy môn tin học Chương trình GDPT 2018 cho học sinh TH, THCS: Căn cứ 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các địa 

phương, hàng năm UBND tỉnh đã cấp trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các 

nhà trường trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 

đảm bảo theo yêu cầu, trong đó có các trường học của huyện Quan Hóa; trong 

đó, năm 2022 đã phân bổ cho các trường học huyện Quan Hóa 150 máy tính 

bảng với tổng trị giá 375 triệu đồng. Trong thời gian tới, căn cứ vào khả năng 

cân đối ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác, tỉnh sẽ tiếp tục 

đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường trên địa bản tỉnh, trong đó có huyện 

Quan Hóa. 

- Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị UBND tỉnh sớm sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016, Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 

09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định định mức bình quân học 
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sinh/lớp và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính 

đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều 
cấp học công lập trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy 
định của Trung ương mới ban hành: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang 

phối hợp với Bộ Nội vụ chỉnh sửa định mức giáo viên/lớp được quy định tại 

Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 và Thông 

tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 cho phù hợp với việc triển khai đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của 

từng vùng, miền. Vì vậy, sau khi có hướng dẫn mới của liên Bộ Giáo dục và đào 

tạo và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh theo 

đúng quy định. 

- Cử tri thị xã Bỉm sơn đề nghị sớm giao biên chế giáo viên cho các trường 

Mầm non trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh quan 
tâm bổ sung giáo viên bộ môn còn thiếu cho các trường tiểu học; cử tri huyện 

Cẩm Thủy đề nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hàng năm phải theo quy mô 
trường, lớp thực tế được tỉnh duyệt và theo định mức quy định của Bộ Giáo dục; 
cử tri huyện Đông Sơn đề nghị sớm tăng biên chế giáo viên cho các cấp học trên 

địa bàn huyện:  

(1) Thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của 

UBND tỉnh, hằng năm, UBND tỉnh đã thực hiện việc giao chỉ tiêu biên chế sự 

nghiệp giáo dục cho các huyện, thị xã, thành phố, bảo đảm đúng quy định.  

(2) Trên cơ sở biên chế hiện có và chỉ tiêu biên chế được giao, các huyện, 

thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục 

cho các cấp học, trong đó có cấp tiểu học, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, thỏa thuận để UBND huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức thực hiện việc tuyển dụng. Do đó, đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc trong 

thời gian tới cần làm tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức giáo dục trong chỉ tiêu được giao đảm bảo đúng quy định và phù 

hợp với cơ cấu bộ môn để bổ sung cho số giáo viên các bộ môn còn thiếu;  

(3) Hiện nay, số lượng chỉ tiêu biên chế Trung ương giao cho tỉnh Thanh 

Hóa còn thiếu so với nhu cầu; vì vậy, số lượng biên chế UBND tỉnh giao cho 

ngành giáo dục các huyện, thị xã, thành phố thấp hơn nhu cầu tính theo định mức 

quy định của UBND tỉnh và thấp hơn nhiều nếu tính theo định mức quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để giải quyết khó khăn này, thực hiện Kế hoạch số 

223/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình nâng 

cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ 

trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, xác định số chỉ tiêu 

lao động hợp đồng làm giáo viên đảm bảo định mức giáo viên/lớp theo quy định 

tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ, báo cáo UBND 

tỉnh phê duyệt để bổ sung số lượng giáo viên hợp đồng từng cấp học cho các 

huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung 

chỉ tiêu biên chế giáo viên cho tỉnh, sau khi được phê duyệt sẽ phân bổ chỉ tiêu 

cho các địa phương. 
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4.2. Lĩnh vực y tế 

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị bổ sung bác sĩ cho các trạm y tế trên địa 

bàn huyện Ngọc Lặc: Hiện nay, số lượng bác sĩ tại các trạm y tế xã trên địa bàn 

huyện Ngọc Lặc là 22 bác sĩ/21 trạm y tế. Vì vậy, tại các Trạm Y tế xã trên địa 

bàn huyện Ngọc Lặc đã đảm bảo 100% trạm y tế có bác sĩ. 

- Cử tri các huyện Thường Xuân và thị xã Bỉm Sơn về việc đề nghị hỗ trợ 

kinh phí cho Tổ giám sát cộng đồng tại thôn, bản, khu dân cư thực hiện nhiệm 
vụ: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại các Công văn: số 1000-

CV/VPTU ngày 19/7/2021 và số 1108-CV/VPTU ngày 20/8/2021, trong năm 

2021, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các Tổ giám sát thôn, bản, 

khu phố làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành 

phố với tổng kinh phí là 21.965 triệu đồng. Năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt 

hỗ trợ kinh phí hỗ trợ cho các Tổ giám sát thôn, bản, khu phố làm nhiệm vụ 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 13.071 

triệu đồng. Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh và ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh 

sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tổ giám sát thôn, bản, khu phố làm nhiệm vụ 

phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị bổ sung kế hoạch thực hiện giường 

lưu cho phòng khám đa khoa khu vực Thạch Quảng thuộc bệnh viện đa khoa 
Thạch Thành: Năm 2021, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Thạch Thành và 

BVĐK huyện Thạch Thành, Sở Y tế đã xem xét, thành lập hội đồng thẩm định 

và phê duyệt 16 giường lưu tại phòng khám đa khoa khu vực Thạch Quảng 

thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành tại Quyết định số 1159/QĐ-SYT 

ngày 30/11/2021, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho khu vực. 

- Cử tri các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa và Nông Cống đề nghị khôi 

phục lại hệ thống y tế cơ sở thôn, bố trí đội ngũ Y tá thôn hoạt động trở lại để 
phục vụ tốt cho nhiệm vụ phòng, chống dịch, ATTP, đặc biệt là công tác phòng 
chống dịch Covid-19: Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

232/2019/NQ-HĐND, theo đó kể từ ngày 01/01/2020 chức danh nhân viên y tế 

thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh chỉ để lại 341 thôn, bản đặc biệt khó khăn (theo 

Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 04/7/2014). Từ thực tiễn công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian quan, có thể thấy vai trò 

của của lực lượng y tế thôn, khu phố là rất quan trọng; do đó, trong thời gian tới, 

UBND tỉnh sẽ giao các đơn vị liên quan, tham mưu việc bố trí bổ sung chức 

danh nhân viên y tế thôn tại những địa bàn cần thiết trình HĐND tỉnh xem xét, 

bổ sung để tổ chức thực hiện. 

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị đầu tư cơ sở vật chất bệnh viện đa khoa 
huyện Vĩnh Lộc, đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh và điều trị bệnh của Nhân 

dân: Ngày 09/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về 

triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025; 

trong đó, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc 

được đưa vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, kế 
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hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh và 

UBND tỉnh giao chi tiết tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 và 

Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021, trong đó đã cơ bản phân bổ 

hết cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ; do đó, việc đầu tư dự án trên sẽ được 

xem xét khi có điều kiện về nguồn vốn. 

- Cử tri các huyện Đông Sơn, Quảng Xương đề nghị có hướng dẫn hoặc 
hỗ trợ, đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch tại các địa phương: 

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong 

các năm 2020 và 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí chi trả chế độ 

phụ cấp đặc thù cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 

số tiền 222,234 tỷ đồng. Thực hiện Công văn số 13527/UBND-KTTC ngày 

01/9/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung nguồn lực thực hiện phòng, chống 

dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Kế hoạch số 289/KH-UBND 

ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đề nghị các huyện, thị xã, 

thành phố chủ động điều hành dự toán ngân sách cấp mình để đảm bảo thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng thời ưu tiên dành nguồn 

lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cử tri huyện Nông Cống kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tăng cường đấu 

mối để cung cấp nguồn vắc xin Covid-19 phục vụ công tác tiêm phòng cho Nhân 
dân; quan tâm đầu tư, hỗ trợ các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là máy móc xét nghiệm tầm soát Covid-

19: 

 + Về việc tăng cường đấu mối để cung cấp nguồn vắc xin Covid-19: Tính 

đến ngày 13/3/2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 6.510.978 liều vắc xin phòng 

COVID-19. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,8%, đủ hai 

mũi, đạt tỷ lệ 98,7%. Tỷ lệ trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,3%, 

đủ hai mũi, đạt tỷ lệ 98,6%. Có 413.132 người tiêm mũi bổ sung và 612.277 

người tiêm mũi nhắc lại. Kết thúc chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân đã triển khai 

tiêm chủng được 530.963/538.405 đối tượng, đạt tỷ lệ 98,6%. Hiện nay nguồn 

vắc xin phòng, chống Covid-19 đủ tiêm chủng cho người dân toàn tỉnh. 

+ Về việc đầu tư, hỗ trợ huyện các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho 

công tác phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện Công văn số 11042/BYT-DP 

ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 

và các văn bản có liên quan khác, hiện nay có thể dùng xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 để tầm soát ca bệnh Covid-19. Vì 

vậy, việc đầu tư máy xét nghiệm COVID-19 tại huyện là chưa cần thiết. 

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố quan 
tâm tạo điều kiện sửa chữa nâng cấp các Trạm Y tế, trang bị thêm các thiết bị y 
tế, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sỹ: 

+ Về việc sửa chữa nâng cấp các Trạm Y tế: Thực hiện Chương trình 
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phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023, UBND tỉnh đã báo 

cáo Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ tỉnh từ nguồn NSTW để nâng cấp, 

cải tạo hệ thống hạ tầng y tế trên địa bàn tỉnh. Sau khi có kế hoạch phân bổ vốn 

từ Trung ương, căn cứ tiêu chí, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn, UBND 

tỉnh sẽ thông báo danh mục các trạm y tế được nâng cấp, cải tạo trên địa bàn 

tỉnh để tổ chức thực hiện. 

+  Đối với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sỹ để đáp 

ứng với công tác phòng, chống dịch COVID-19: Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo 

các đơn vị tuyến tỉnh (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01, Bệnh viện Nhi…), tổ chức hướng dẫn, về 

chuyên môn trong dự phòng và điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, hằng tuần Hội 

đồng tư vấn chuyên môn điều trị COVID-19 của tỉnh thường xuyên trao đổi các 

thông tin và có chỉ đạo các tuyến thực hiện kịp thời các hướng dẫn của Trung 

ương và của tỉnh. 

4.3. Lĩnh vực văn hóa 

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí mở 
rộng, nâng cấp, cải tạo khu di tích lịch sử nhà thờ cụ Tống Duy Tân: Năm 2016, 

Đền thờ Tống Duy Tân đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng cho hạng 

mục tôn tạo Mái đền thờ từ nguồn kinh phí hỗ trợ trùng tu, tôn tạo, chống xuống 

cấp các di tích do địa phương quản lý tại Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển 

khai thực hiện do chủ đầu tư thiếu nguồn kinh phí đối ứng. Do đó, đề nghị 

UBND huyện Vĩnh Lộc khẩn trương bố trí nguồn ngân sách huyện, xã và huy 

động các nguồn hợp pháp khác để sớm triển khai thực hiện việc bảo quản, tu bổ 

di tích đền thờ Tống Duy Tân, xã Vĩnh Tân (nay là xã Minh Tân). 

- Cử tri các huyện: Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Nông Cống, Hà Trung đề nghị 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư, trùng tu, tôn tạo, phục 

dựng các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, bị xuống cấp, hư hỏng trên 
địa bàn huyện: 

+ Hiện nay, di tích Chùa Xuân Áng (huyện Vĩnh Lộc), di tích Đền thờ Lê 

Hiểm - Lê Hưu (huyện Nông Cống), 03 di tích của huyện Đông Sơn: Đền thờ 

Bạch Vân Sơn Thần và Phủ Mẫu; Đền thờ, Bia ký Đăng Quận Công Nguyễn 

Khải (xã Đông Thanh); Đình Cả (Đình Thịnh Trị, xã Đông Quang); 03 di tích 

của huyện Hà Trung: di tích Đình Thượng Phú (xã Hà Đông), di tích Đình Đô 

Mỹ (xã Hà Tân) và di tích Đình Quan Chiêm (xã Hà Giang), đã được tổng hợp, 

đưa vào danh mục các di tích cần được hỗ trợ kinh phí bảo quản, tu bổ, phục 

hồi, chống xuống cấp di tích giai đoạn 2022 - 2025. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện, căn cứ khả năng cân đối nguồn kinh phí, UBND tỉnh sẽ xem xét, 

quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện. 

+ Đối với Di tích Đình Đông Môn (huyện Vĩnh Lộc): Năm 2017, Di tích 

Đình Đông Môn đã được hỗ trợ 450 triệu đồng từ nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo 

các di tích địa phương quản lý để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích (phục hồi 
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Hậu cung, tu sửa hàng rào và cổng) tại Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 

22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Đối với Di tích Nghè Sậm (huyện Vĩnh Lộc): Theo hồ sơ di tích mới xếp 

hạng năm 2018 thì di tích Nghè Sậm mới được nhân dân tôn tạo, đang đáp ứng 

được nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân nên chưa cần thiết phải 

tu bộ, tôn tạo. 

+ Đối với Di tích Ly cung Trần - Hồ, huyện Hà Trung: Theo quy hoạch 

tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với 

phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1316/QĐ-TTg ngày 12/8/2015 và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2016 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy hoạch trên thì di tích Ly Cung Nhà 

Hồ (Hà Đông), huyện Hà Trung thuộc nhóm di tích số 6 (Bảo tồn, tôn tạo các di 

tích tôn giáo - tín ngưỡng, cảnh quan và di tích Ly cung liên quan trực tiếp đến 

lịch sử Thành Nhà Hồ) với TMĐT là 23.135 triệu đồng từ nguồn vốn NSTW, 

giai đoạn thực hiện 2021 - 2025. Do đó, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Hà 

Trung trước mắt tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn 

huyện, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trạng di tích Ly cung, không để di tích bị xâm 

hại, lấn chiếm đất đai; giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được hỗ trợ từ nguồn NSTW nhằm 

phục hồi, tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Đối với Di tích Đình làng Thượng Phú (huyện Hà Trung): Năm 2022, 

UBND tỉnh đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng (từ chương trình phát triển du lịch) để trùng tu, 

tôn tạo Đình làng Thượng Phú, xã Hà Đông tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2021; hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án. 

+ Đối với Di tích Đình Đô Mỹ và Di tích Đình Quan Chiêm (huyện Hà 

Trung): Việc tôn tạo các di tích này đã được đưa vào Kế hoạch số 26/KH-

UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện Hà Trung về phát triển du lịch huyện 

Hà Trung đến năm 2030. 

+ Đối với Di tích Đình Phúc Điền (Vân Điền), huyện Hà Trung: Trên cơ 

sở đề nhị của UBND huyện Hà Trung tại Tờ trình số 1776/TTr-UBND ngày 

09/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 11953/UBND-THKH ngày 

8/9/2019, đồng ý chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phúc Điền, huyện Hà 

Trung từ nguồn ngân sách huyện, xã, vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động 

hợp pháp khác; đề nghị UBND huyện Hà Trung khẩn trương lập, trình duyệt phê 

duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

+ Đối với Di tích Chùa Trần (huyện Hà Trung): Hiện nay, UBND xã Hà 

ngọc đang phối hợp với Trụ trì chùa hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư phục dựng chùa Trần. 

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị đầu tư, phát huy có hiệu quả di tích lịch 
sử Thành Hoàng Nghiêu tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn: Ngày 28/1/2022, 

Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm 
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vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - 

văn hóa Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, 

giai đoạn 2022 - 2032. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Chủ 

đầu tư) đang triển khai, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương lập Đồ 

án Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. 

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, chủ đầu tư 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử, chiến khu Ba 
Đình theo kế hoạch: Ngày 26/4/2021, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 399/NQ-

HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo khu căn cứ 

Khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình) 

huyện Nga Sơn. Dự án đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch thẩm định tại 

Công văn số 4972/BVHTTDL-DSVH ngày 31/12/2021. Hiện nay, UBND 

huyện Nga Sơn (chủ đầu tư) đang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn 

vị triển khai thực hiện các bước đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa cho 

26 bản chưa có Nhà Văn hóa: Tại Công văn số 10978/UBND-THKH ngày 

27/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến sau khi Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh 

phí để đầu tư xây dựng nhà văn hóa và nâng cấp hệ thống hạ tầng thị trấn Mường 

Lát trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, UBND huyện đã khảo sát và ban hành 

Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 06/12/2021 về Đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2021- 2025, gắn với xây dựng nông 

thôn mới; theo đó sẽ đầu xây dựng, nâng cấp, cải tạo 26 nhà văn hoá thôn, bản 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 

- Cử tri thị xã Nghi Sơn nêu phường Mai Lâm có 2 tổ dân phố không có 

nhà văn hóa phải sinh hoạt nhờ nhà dân. Năm 2020, Ban Quản lý KKT Nghi 
Sơn đã thống nhất vị trí quy hoạch xây dựng tạm 2 Nhà văn hóa; UBND thị xã 
Nghi Sơn đã có Quyết định hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà văn hóa tạm với 

diện tích khoảng 100 mét vuông, tổng kinh phí 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 
nay, vẫn chưa triển khai thực hiện: Ngày 03/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021, thị xã Nghi Sơn tại Quyết định số 4364/QĐ-UBND; trên cơ sở đó, 

UBND thị xã Nghi Sơn và phường Mai Lâm đang triển khai thực hiện các thủ 

tục để sớm khởi công xây dựng NVH thôn Kim Phú và NVH thôn Hữu Nhân 

trong năm 2022. 

- Cử tri các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh có chính 
sách hỗ trợ xây dựng hội trường trung tâm xã, các nhà văn hóa đối với các thôn 
mới sáp nhập chưa có nhà văn hóa: Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển các 
thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm 
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; trong đó, sẽ cập nhật, 

tổng hợp các xã, thôn sau sáp nhập chưa có thiết chế văn hóa, thể thao vào trong 

danh mục các dự án đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trước mắt, để 
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đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đề nghị UBND các huyện chủ động bố trí nguồn 

kinh phí theo phân cấp quản lý để đầu tư xây dựng các Nhà Văn hóa - Khu Thể 

thao bản, khu phố theo quy định của pháp luật về đầu tư công; tích cực kêu gọi 

nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà 

Văn hóa - Khu Thể thao thôn đối với các thôn mới sau sáp nhập chưa có Nhà 

văn hóa. 

4.4. Lĩnh vực lao động, việc làm 

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ 
để thu hút, đào tạo nghề cho con em trong tỉnh từ các tỉnh phía nam về do dịch 

Covid-19 kéo dài: Ngày 02/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành Phương án 198/PA-

UBND về đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh 

Hóa trở về từ vùng dịch. Đến nay, toàn tỉnh đã có 42.367 lao động được tạo việc 

và đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ 560 dự án vay vốn giải quyết việc làm, 

số tiền đã giải ngân là 41,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường công tác rà soát nhu cầu học nghề, 

việc làm của người lao động để thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người lao động trở về từ vùng dịch theo Phương án số 198/PA-UBND ngày 

02/9/2021 của UBND tỉnh; tăng cường kết nối cung - cầu lao động thông qua các 

sàn giao dịch việc làm; cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các địa phương và người lao động tiếp cận việc 

làm. 

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị HĐND, UBND tỉnh sớm nghiên cứu giải 

quyết quyền lợi của 92 công nhân nhà máy gạch K2 để được giải quyết chế độ 

bảo hiểm xã hội: Việc giải quyết quyền lợi cho người lao động Xí nghiệp gạch 

Tuynel Đông Văn thuộc trách nhiệm của Công ty Hancorp.2, Tổng Công ty Xây 

dựng Hà Nội; song, Công ty không chủ động, thiếu tích cực trong giải quyết vụ 

việc. Để giải quyết vụ việc trên, UBND tỉnh đã có các Công văn3 báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, kiến nghị chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm khiếu kiện của công nhân Xí nghiệp gạch Tuynel Đông Văn. Tuy nhiên, 

đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ tại các Công văn số: 5552/VPCP-V.I. ngày 08/7/2020 

và số 604/VPCP-V.I ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ. Trong thời 

gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sớm chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Công ty 

Cổ phần xây dựng Hancorp.2 để giải quyết quyền lợi của người lao động, đảm 

bảo ổn định tình hình tại cơ sở. 

- Cử tri huyện Thiệu Hoá đề nghị UBND, các sở ngành chức năng hỗ trợ 
đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ 50 tuổi trở lên 

lúc nông nhàn: Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính 

                                                 
3 Công văn số: 10437/UBND-TD ngày 12/8/2019, 7613/UBND-TD ngày 12/6/2020, 12667/UBND-TD ngày 

11/9/2020, 14771/UBND-TD ngày 21/10/2020, 486/UBND-TD ngày 11/01/2021, 11363/UBND-TD ngày 

02/8/2021. 
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phủ phê duyệt Chương trình “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn đến năm 2030”; sau khi Chính phủ phê duyệt Chương trình 

nêu trên, UBND tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả; 

trong đó có hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, bao 

gồm cả đối tượng thuộc độ tuổi lao động từ 50 tuổi trở lên. 

5. Về lĩnh vực nông nghiệp 

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện tốt 
nhất cho việc lưu thông và bình ổn thị trường sản phẩm chăn nuôi, nhất là giá 
thịt lợn xuống thấp; mở rộng hệ thống cửa hàng, siêu thị thực phẩm trên thị 

trường các vùng nông thôn: Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 279/TB-

VPCP ngày 25/10/2021 về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc 

họp Đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường 

quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu 

dùng, ổn định sản xuất. Vì vậy, để đảm bảo ổn định thị trường chăn nuôi, UBND 

tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Công Thương tăng 

cường kết nối tiêu thụ sản phẩm thịt lợn giữa người chăn nuôi với các cơ sở giết 

mổ, hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn huyện Thường Xuân cũng như trên địa 

bàn toàn tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh; giao Sở Công 

thương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng sử 

dụng thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ; đề nghị Cục quản lý thị trường Thanh 

Hóa và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn 

chặn việc vận chuyển, kinh doanh lợn thịt và thịt lợn không rõ nguồn gốc; giám 

sát chặt chẽ việc đầu cơ, tích trữ, thu mua, buôn bán, vận chuyển lợn sống và thịt 

lợn trái phép. 

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị nghiên cứu nâng mức hỗ trợ nhà 

lưới: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông 

dân trên địa bàn tỉnh thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, trong đó không còn nội 

dung hỗ trợ sản xuất rau an toàn trong nhà lưới. Vì vậy, đề nghị UBND huyện 

Thường Xuân tuyên truyền và triển khai đến cử tri để tổ chức thực hiện. 

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị cấp có thẩm quyền có chính sách cho 
phù hợp trong việc hỗ trợ phí môi trường rừng, vừa qua chỉ được chi trả 

3.200đ/ha và Ban quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân chi trả cho người dân 

18.000đ/ha đối với các hộ dân tham gia trồng rừng. Mức chi trả này là quá thấp 
mà hồ sơ thủ tục còn rườm rà: Căn cứ Điểm e, khoản 2, Điều 70, Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp và số thu hằng năm tiền dịch vụ môi trường rừng, 

UBND tỉnh đã điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng chưa có đối tượng chi cho 

các chủ rừng trong các lưu vực có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng bình 

quân thấp từ 17.921 lên 22.141 đồng/ha. Trên cơ sở đó, Ban quản lý rừng phòng 

hộ Thường Xuân đã thực hiện chi trả cho các đối tượng nhận khoán sau khi trích 

10% quản lý của đơn vị theo quy định (năm 2018 là 18.340 đồng/ha; năm 2019 
là 16.129 đồng/ha; năm 2020 là 19.926 đồng/ha). Như vậy, mức chi trả này là 
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không quá thấp như phản ánh của cử tri. Về hồ sơ thủ tục: Ban quản lý rừng 

phòng hộ Thường Xuân là một chủ rừng; tổ chức thực hiện khoán bảo vệ rừng 

cho người đại diện, không thực hiện khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá 

nhân, đã thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng quy định của pháp 

luật; trong thời gian tới, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban Quản lý 

Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh đẩy mạnh mẫu hoá hồ 

sơ, rút ngắn hồ sơ thanh toán, tạo thuận lợi cho tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng. 

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh cho thanh lý dự án cây cao su 

327, để Nhân dân chuyển đổi cây trồng khác phù hợp và hiệu quả kinh tế cao hơn: 

Qua rà soát diện tích cây Cao su trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện còn 413,3 ha; 

trong đó, diện tích cao su trồng theo chương trình 327, 661 là 31,1 ha. Đối với diện 

tích Cao su trồng theo Chương trình 327, đề nghị UBND các huyện rà soát chi tiết 

công nợ, đối chiếu với diện tích Cao su còn lại và xây dựng phương án thu nợ, báo 

cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án chuyển đổi 

hoặc ủy quyền cho UBND các huyện chủ động xây dựng phương án chuyển đổi 

cây Cao su kém hiệu quả sang cây trồng khác, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để tổ 

chức thực hiện. 

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh 

tế trang trại; chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ thành lập và hoạt 

động của HTX dịch vụ nông nghiệp; hỗ trợ vật tư nông nghiệp, phân bón, giống 

và liên kết, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp: UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Phát 

triển, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021; trong đó, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện lồng ghép chính sách 

hỗ trợ HTX, phát triển trang trại, liên kết, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp vào các 

chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn như: 

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 

chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025; chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để 

phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao;… Đề nghị 

UBND huyện Thiệu Hoá đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách phát 

triển nông nghiệp, nông thôn để người dân biết và thực hiện. 

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị có phương án khắc phục hiện tượng 

xâm thực bờ biển nghiêm trọng tại nơi neo đậu của khoảng 240 chiếc thuyền, bè 

mủng trên địa bàn phường Quảng Cư: HĐND thành phố Sầm Sơn đã ban hành 

Nghị Quyết số 135/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và cơ chế xói lở bờ biển và đề 

xuất giải pháp chống xói, tôn tạo bãi tắm biển Sầm Sơn (phạm vi từ chân núi 

Trường Lệ đến sông Mã). Để đảm bảo an toàn tại nơi neo đậu của thuyền, bè 

mủng trên địa bàn phường Quảng Cư, giao UBND thành phố Sầm Sơn trước mắt 

chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và sẵn sàng triển khai phương án PCLB theo phương 
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châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra; về lâu dài, báo cáo 

cấp có thẩm quyền cho chủ trương, bố trí kinh phí để sớm xử lý. 

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị tỉnh có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp 

thời việc khai thác, đánh bắt hải sản bằng chất nổ, bằng điện: Để khắc phục tình 

trạng này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố ven biển trong thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây: 

(1) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho 

ngư dân và cộng đồng dân cư về Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật với các hình thức phù hợp, tác hại của việc sử dụng chất nổ, xung điện tới 

nguồn lợi thủy sản; quyền lợi và trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi gắn với khai 

thác thủy sản. Công khai các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định về 

khai thác thủy sản về xung kích điện, chất nổ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; (2) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Phòng Cảnh sát Giao 

thông, duy trì thực hiện các đợt tuần tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác 

hải sản và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác vi phạm tại khu vực 

ven biển trên địa bàn tỉnh; (3) Phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thanh Hóa; triển 

khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban 

Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định (IUU).  

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức 
năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý về giống và vật tư nông 

nghiệp: Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số giải pháp sau: (1) Tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến sâu, rộng các quy 

định của Trung ương và của tỉnh về quản lý vật tư nông nghiệp để nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh 

vật tư nông nghiệp; (2) Tăng cường trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, 

thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý vật tư nông nghiệp theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BNNPTNT-BNV ngày 

25/3/2015; (3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 

các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông 

nghiệp; nhất là tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, sớm phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm; đồng thời, thực hiện nghiêm việc công bố công khai vi 

phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Chỉ thị số 

13/2016/CT-UBND, ngày 29/03/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; (4) 

Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và PTNT với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong công tác giám sát, 

nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng vào công tác quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

6. Về lĩnh vực an ninh trật tự và các vấn đề khác 
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- Cử tri các huyện: Thường Xuân, Hà Trung, thành phố Sầm Sơn đề nghị 

tỉnh bố trí kinh phí xây dựng Trụ sở làm việc cho công an phường để ổn định tư 
tưởng cho cán bộ chiến sỹ và đáp ứng với yêu cầu công tác trong tình hình mới: 
Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 100 tỷ đồng để kết hợp với nguồn NSTW hỗ trợ 

thực hiện Dự án Đầu tư trụ sở làm việc của công an các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh; đồng thời, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Hiện nay, căn cứ khả năng 

huy động vốn từ nguồn NSTW, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Đối 

với các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng đầu tư của dự án và chưa có 

trụ sở độc lập thì đề nghị các địa phương chủ động sắp xếp nơi làm việc của 

Công an xã ghép chung trong trụ sở cơ quan UBND xã nhưng bố trí phòng làm 

việc riêng; đồng thời, cân đối ngân sách địa phương để xây dựng trụ sở công an 

xã, bảo đảm điều kiện làm việc theo quy định, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí khi 

cân đối được nguồn vốn. 

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp cột phát 

sóng, máy phát FM, các cụm loa công cộng trên địa bàn toàn huyện: Theo 

Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế 

hoạch số 222/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh thì từ năm 2021, hệ 

thống truyền thanh cơ sở sẽ không đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh FM. 

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022 về phê duyệt chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025; trong đó, có tiểu dự án về thông tin truyền thông, nên sau khi được 

giao kế hoạch vốn từ Chương trình, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Thông tin truyền 

thông phối hợp với UBND huyện Mường Lát khảo sát, đầu tư nâng cấp hệ thống 

truyền thanh trên địa bàn huyện theo phương thức truyền dẫn hệ thống truyền 

thanh ứng dụng CNTT - viễn thông. 

- Cử tri huyện Như Xuân đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành văn bản 
hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Ngày 27/10/2021, UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND về Quy định về quy trình chuyển 

đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Nhân dân xã Luận Thành, huyện Thường Xuân đề nghị UBND tỉnh, 

huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt cho 
Nhân dân: Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã 

được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao hết cho các chương trình, dự án, do đó 

không còn nguồn để đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân 

xã Luận Thành. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Thường Xuân căn cứ vào Quy 

hoạch chung đô thị Khe Hạ, huyện Thường Xuân, tình hình thực hiện triển khai 

quy hoạch để kêu gọi đầu tư hoặc đầu tư từ nguồn ngân sách huyện và các 

nguồn huy động hợp pháp khác để xây dựng Nhà máy nước cấp nước cho đô thị 

Khe Hạ (hiện nay là xã Luận Thành). 
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- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị giải quyết kịp thời: (1) các trường hợp 

nhà nứt, nhà bị hạn chế công năng sử dụng, (2) hoàn thiện đoạn đường Đông 
Tây 1 kéo dài tại vị trí giao nhau với đường sắt, (3) hệ thống mương thoát nước 
phía Bắc, đường vuốt dân sinh để các hộ sinh sống trong khu tái định cư sử 

dụng: 

(1) Về các trường hợp nứt nhà, hạn chế công năng sử dụng: Ban Quản lý 

KKT Nghi Sơn và các KCN và các đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm tổ chức thực 

hiện bảo hiểm công trình đối với bên thứ ba. Đến nay, đơn vị bảo hiểm đã kiểm 

kê đánh giá hư hỏng các công trình nhà ở của các hộ dân, lập dự toán kinh phí 

khắc phục sửa chữa; đồng thời, chỉ đạo Ban QLDA khu vực KKT Nghi Sơn và 

các KCN phối hợp với đơn vị bảo hiểm khẩn trương giải quyết bồi thường thiệt 

hại hư hỏng nhà (nếu có) do thi công xây dựng đường Đông Tây 1 kéo dài cho 

các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

(2) Về hoàn thiện đoạn đường Đông Tây 1 kéo dài tại vị trí nút giao với 

đường sắt: Do thủ tục đấu nối nút giao đường sắt cần được chấp thuận của Bộ 

Giao thông vận tải, Cục đường sắt Việt Nam chấp thuận phương án đấu nối nút 

giao nên thời gian thực hiện thủ tục kéo dài; đến nay, các thủ tục đấu nối đã 

được cấp có thẩm quyền chấp thuận, chủ đầu tư Ban QLDA khu vực và nhà thầu 

đang thi công khẩn trương hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng; 

(3) Về hệ thống thoát nước phía Bắc đường Đông Tây 1 kéo dài: Hiện nay 

hạng mục đang được thi công xây dựng; 

(4) Về đường vuốt dân sinh liên quan đến đường Đông Tây 1 kéo dài: Đã 

thi công hoàn thành. 

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thực hiện Đề án 

khoan thăm dò, điều tra nguyên nhân sự việc vụ nổ lòng đất tại địa bàn Cụm dân 
cư số 2, thôn Yên Tôn Thượng, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc vào tháng 6 năm 
2019: Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vụ nổ xảy ra trong lòng đất 

không liên quan đến bom mìn, vật liệu nổ. Để sớm có kết quả điều tra, đánh giá 

nguyên nhân vụ nổ, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với Viện Khoa học địa chất và khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đẩy nhanh tiến độ điều tra, đánh giá tổng thể nguyên nhân sự việc và có giải pháp 

khắc phục, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và cử tri. 

- Cử tri thành phố Thanh Hoá đề nghị tăng số lượng biên chế cho Đội 

kiểm tra quy tắc đô thị thành phố, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được 

giao (số lượng biên chế cần thiết để thực thi nhiệm vụ 34 phường, xã = 34 
người, 4 người làm công tác quản lý điều hành, hiện tại có 16 biên chế): Năm 

2022, UBND tỉnh đã giao biên chế cho các sở, cơ quan ngang sở, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố bằng đúng số biên chế của Bộ Nội vụ thẩm định, không 

còn biên chế để giao bổ sung. Vì vậy, để đảm bảo công tác quản lý trật tự đô thị 

trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với 

UBND Thành phố Thanh Hoá nghiên cứu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong kế 

hoạch biên chế năm 2023. 
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Đối với các kiến nghị khác của cử tri gửi đến Kỳ họp Thứ tư, HĐND tỉnh 

khóa XVIII thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo 

các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ, ngành Trung ương để được giải quyết; sau khi có ý kiến của Trung 

ương, UBND tỉnh sẽ thông báo đến cử tri và nhân dân theo quy định. 

Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 

Thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh./. 

                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T13:40:51+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Văn Thi<thinv@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-20T13:48:44+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-20T13:48:57+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-20T14:02:52+0700




