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BÁO CÁO 

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

gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, 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 lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, tài nguyên, môi trường 

1.1. Về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB 

- Kiến nghị 1: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh, tăng cường 

công tác chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá 

các dự án sử dụng đất. Đồng thời, có biện pháp cương quyết nhằm chấm dứt tình 

trạng các tổ chức, cá nhân khi triển khai các mặt bằng quy hoạch khu dân cư, 

chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chưa thông báo niêm yết giá, chưa giải phóng mặt 

bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng...nhưng đã thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, nhất là việc mua bán trá hình thông qua "Hợp đồng góp vốn"; 

Kiến nghị 2: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh tăng cường các 

biện pháp chống đầu cơ bất động sản; yêu cầu các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất phải thực hiện nghiêm việc xây dựng nhà ở và đến sinh sống 

theo quy định; ngăn chặn tình trạng các tổ chức, cá nhân thông qua đấu giá để 

mua, gom rất nhiều lô đất nhưng không thực hiện việc xây dựng và quảng cáo sai 

sự thật, thổi giá cao để bán kiếm lời, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường 

bất động sản trên địa bàn tỉnh: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái 

phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng; chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung 

ương…, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4905/UBND-

KTTC ngày 12/4/2022 chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật liên quan về 

đấu thầu, đấu giá các dự án sử dụng đất; theo đó, đã đề ra các biện pháp, giao trách 

nhiệm triển khai, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan; qua đó đã ổn định tình hình, 

nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, đấu giá các dự án có sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh, khuyến cáo các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn, hậu quả pháp lý, kiên quyết xử lý các 

trường hợp vi phạm để ngăn chặn việc giao dịch chào mua, chào bán, hợp đồng 

góp vốn khi chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý. UBND tỉnh đã có các Công văn: số 

677/UBND-CN ngày 13/01/2022, số 1655/UBND-KTTC ngày 31/01/2022, số 
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2648/UBND-KTTC ngày 28/02/2022, số 5046/UBND-CN ngày 13/4/2022, số 

6301/UBND-KTTC ngày 09/5/2022 và số 13741/UBND-KTTC ngày 16/9/2022, 

giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan tiếp tục 

chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 

ngành, cơ quan Trung ương về đấu thầu, đấu giá, giao dịch bất động sản, thực hiện 

có hiệu quả các biện pháp đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, tăng 

cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện, 

xử lý các vi phạm nếu có. 

- Kiến nghị 3: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành 

quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối 

với những trường hợp có nguồn gốc đất phức tạp, khó áp dụng các quy định của 

pháp luật hiện hành, như: Đất mua bán qua nhiều chủ sở hữu nhưng đến nay không 

có giấy tờ chứng minh; người sử dụng đất đã chết nay phải thỏa thuận phân chia 

thừa kế; đất cấp không đúng thẩm quyền, có vi phạm pháp luật về đất đai…: Luật 

Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đã 

quy định rất rõ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, UBND 

tỉnh đã ban hành quy định Hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh tại các quyết định: số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014; số 

4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017. Do đó, căn cứ theo quy định nêu trên, đề 

nghị UBND thành phố Thanh Hóa tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Kiến nghị 4: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh ban hành 

quy định về điều kiện bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, bị Nhà nước thu 

hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi thu hồi không đủ điều 

kiện để tiếp tục sử dụng để áp dụng chung thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh: 

Theo quy định Khoản 3, Điều 8, Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trường hợp các hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau 

thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng thì người sử dụng đất có đơn đề 

nghị thu hồi đất gửi UBND thành phố Thanh Hóa để được xem xét quyết định thu 

hồi đất và được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

- Kiến nghị 7: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh sớm thực hiện bồi 

thường giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án tại MBQH số 1642/QĐ-UBND, ngày 

17/3/2016 và MBQH số 6804/UBND-QLĐT ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh tại 

phường Phú Sơn để Nhân dân có hướng chuyển đổi ngành nghề phù hợp, sớm ổn 

định cuộc sống: Đối với MBQH số 6804/UBND-QLĐT ngày 10/9/2013 của 

UBND tỉnh tại phường Phú Sơn đã được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối 

với MBQH số 1642/QĐ-UBND ngày 17/3/2016: Do hiện nay chưa lựa chọn được 

nhà đầu tư nên chưa thực hiện được việc bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án hoặc có phương án phù hợp để Nhân dân có kế hoạch và chủ động lựa 
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chọn ngành nghề phù hợp, yên tâm sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. 

- Kiến nghị 8: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh chỉ đạo khẩn trương 

giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện dự án Khu tái 

định cư đường vành đai Đông Tây thuộc MBQH số 121/UB-CN, ngày 03/11/2003, 

Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 và Công văn số 3303/UBND-CN 

ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân: 

Giao UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo Công ty CP Sông Mã khẩn trương hoàn 

thiện các hồ sơ liên quan đến khu đất tái định cư đường vành đai Đông Tây, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời, UBND thành phố Thanh Hóa khẩn 

trương làm việc cụ thể với các cử tri, để làm rõ những kiến nghị của cử tri và xem 

xét giải quyết theo quy định.  

- Kiến nghị 20: Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị tỉnh xem xét quy định phù 

hợp giữa giá đất thu hồi thực hiện các dự án và giá đất tái định cư cho người dân: 

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 tại Quyết định 

số 292/QĐ-UBND ngày 18/01/2022. Việc xác định giá đất thu hồi thực hiện các dự 

án và giá đất tái định cư cho người dân tại thành phố Sầm Sơn do UBND thành phố 

Sầm Sơn thực hiện. Do đó, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân biết và chủ động giải quyết các đề xuất, kiến nghị của người dân theo 

thẩm quyền. 

- Kiến nghị 27: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị điều chỉnh đơn giá đền bù, 

hỗ trợ giá đất ở, kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng - hỗ trợ và tái định cư: Thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 119/TB-

UBND ngày 09/8/2022 Hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề với Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tháng 8 năm 2022; trong đó, giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì nghiên cứu, 

tham mưu dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định: số 

3161/2014/QĐ-UBND và số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND 

tỉnh (quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu 

hồi đất), báo cáo UBND tỉnh. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến 

hành rà soát, tổng hợp và sẽ hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành theo thời gian 

quy định. Vì vậy, sau khi UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ 

chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. 

- Kiến nghị 28: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị cho chủ trương chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất thửa 192, tờ BBĐ 42 do Công ty nuôi trồng thuỷ sản Thanh 

Hoá quản lý: Theo điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018, vị trí khu 

đất Công ty đang sử dụng được quy hoạch là đất ở dân cư. Việc chuyển mục đích 

sử dụng đất phải căn cứ vào dự án đầu tư được phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, vị trí khu đất chưa được 

lập dự án đầu tư để được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, việc cử tri thị xã 

Nghi Sơn đề nghị cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất do Công ty nuôi 
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trồng thuỷ sản Thanh Hoá quản lý là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. 

Để giải quyết kiến nghị của cư tri và để việc sử dụng đất đúng theo quy 

hoạch được duyệt, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn căn cứ các quy định của pháp 

luật hiện hành, tổ chức kiểm tra, rà soát và lập dự án đầu tư (nếu đủ điều kiện) để 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định. 

- Kiến nghị 32: Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh có phương án xử lý 

quy hoạch bù đất ra phía sau đối với hộ gia đình mua đất ở trước năm 2019 trên 

đường Tỉnh lộ 510B: Đối với các hộ gia đình đã được cấp quyền sử dụng đất đảm 

bảo theo quy định từ trước, có phần đất nằm trong phạm vi hành làng an toàn 

đường bộ của tuyến ĐT.510B theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

khi nhà nước tiến hành đầu tư nâng cấp tuyến đường theo quy hoạch sẽ được bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định. Việc quy hoạch sử dụng đất nằm ngoài phạm vi đất 

dành cho đường bộ, thuộc quy định về quản lý sử dụng đất, đề nghị UBND huyện 

Hoằng Hoá rà soát các mặt bằng quy hoạch, căn cứ quy hoạch của tuyến ĐT 

510B, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tham mưu đề xuất cấp 

có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. 

- Kiến nghị 39: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh tiếp tục 

quan tâm, chỉ đạo sớm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về việc giao đất 

thực hiện dự án “Trang trại nông nghiệp công nghệ cao 4A tại thị trấn Tân 

Phong, huyện Quảng Xương”, sớm đưa dự án vào hoạt động đáp ứng mong mỏi 

của doanh nghiệp và địa phương: Ngày 12/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã có Công văn số 7123/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thuê đất 

thực hiện các dự án đất nông nghiệp khác, trong đó có dự án Trang trại nông 

nghiệp công nghệ cao - 4A tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương của Công 

ty TNHH Việt Phương. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Việt Phương căn cứ hướng 

dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7123/STNMT-QLĐĐ ngày 

12/8/2022 để thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật. 

- Kiến nghị 42: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

điều chỉnh, thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của 

UBND tỉnh về ban hành bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng 

khác gắn liền với đất cho phù hợp thực tiễn, thuận lợi cho công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án: Nội dung này, tại Thông báo Kết luận số 

119/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 11957/UBND-

CN ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu dự thảo văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác 

gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 

đất đã được ban hành tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Sở 

Xây dựng đã xin ý kiến của các đơn vị có liên quan và báo cáo UBND tỉnh; đến 

nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện 

cùng với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định: số 

3161/2014/QĐ-UBND và số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND 

tỉnh (quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu 

hồi đất). 
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- Kiến nghị 46: Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị tỉnh có biện pháp cho các xã 

được mở rộng quy hoạch sử dụng đất đối với đất nghĩa địa, vì hiện tại nghĩa địa 

không còn chỗ để mai táng người mất. Đề nghị tỉnh có biện pháp dành một phần 

quỹ đất ở để bố trí cho các hộ nghèo san hộ:  

+ Theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hậu Lộc được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, chỉ tiêu 

đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2030 trên địa bàn 

huyện Hậu Lộc là 231,15 ha tăng thêm 31,48 ha so với năm 2020. Do đó, khi 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các dự án cải tạo, mở rộng các khu nghĩa trang, 

nghĩa địa theo quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định sẽ đảm bảo quỹ đất như 

kiến nghị của cử tri. 

+ Về nội dung đề nghị tỉnh có biện pháp dành một phần quỹ đất ở để bố trí 

cho các hộ nghèo san hộ: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, 

phối hợp với các sở, ngành chức năng trên cơ sở các quy định của pháp luật có 

liên quan, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, hướng dẫn UBND các huyện, thị 

xã, thành phố dành quỹ đất xen kẹp trong khu dân cư (không có khả năng sinh lời) 

để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định. 

- Kiến nghị 53: Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh thu hồi lại diện tích các 

khu đất của các công ty, cơ quan làm việc đã xuống cấp, bị bỏ hoang trên địa bàn 

thị xã Bỉm Sơn như các khu đất đang thuộc Công ty CP VINACONEX số 5 và một 

số khu đất của các công ty khác quản lý trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị và 

lãng phí tài nguyên: Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 

2013: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không 

được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 

tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực 

địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu 

tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương 

ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực 

hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa 

đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài 

sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”. 

Như vậy trong trường hợp Công ty CP VINACONEX số 5 và các công ty 

khác đang sử dụng đất vi phạm quy định nêu trên sẽ bị Nhà nước thu hồi đất theo 

quy định sau khi có kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các khu 

đất cụ thể, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

UBND thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra trong thời gian sớm nhất để xác định hành vi vi phạm (nếu có) và xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

- Kiến nghị 69: Cử tri huyện Triệu Sơn kiến nghị một số dự án đã được cấp 

có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật 

nhiều năm, nhưng dự án không được triển khai thực hiện hoặc thực hiện một số 

hạng mục như cổng, tường rào, không thực hiện các hạng mục chính theo mục 

đích chính của dự án đã được phê duyệt đã gây lãng phí tài nguyên đất đai, trong 
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khi nhân dân không có đất sản xuất mà dự án lại không thực hiện hoặc thực hiện 

không hiệu quả: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên địa 

bàn huyện hiện có nhiều dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất 

nhưng đến nay không được triển khai thực hiện hoặc thực hiện một số hạng mục 

như cổng, tường rào, không thực hiện các hạng mục chính theo mục đích chính 

của dự án đã được phê duyệt. UBND tỉnh đã thành lập các tổ công tác rà soát các 

dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và đã có báo cáo gửi HĐND tỉnh; theo đó, tại 

huyện Triệu Sơn có 11 dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ và đã 

giao Sở Tài nguyên Môi trường lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

- Kiến nghị 72: Cử tri xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân kiến nghị hiện nay 

một số dự án đã được nhà nước thu hồi đất và bàn giao cho doanh nghiệp; tuy 

nhiên việc đầu tư các doanh nghiệp chậm, gây lãng phí về đất đai, trên địa bàn xã 

có dự án Công ty Thương mại miền núi, UBND tỉnh đã giao đất gần 20 năm nay 

nhưng chưa thực hiện đầu tư dự án: Công ty Thương mại miền núi được UBND 

tỉnh cho thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại Quyết định số 156/QĐ-

UBND ngày 17/01/2015 (sửa đổi điều 1 Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 

15/11/2004 từ giao đất sang thuê đất); diện tích 13.735 m2, thời hạn đến ngày 

17/01/2055; dự án đã được gia hạn 02 lần thời gian hoàn thành xây dựng, nhưng 

đến nay vẫn chưa thực hiện. Căn cứ hồ sơ và thực trạng sử dụng đất thì dự án trên 

của Công ty Thương mại miền núi thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Hiện 

nay, UBND tỉnh đang xem xét Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất; trong đó, có Cửa hàng xăng 

dầu trên của Công ty Thương mại miền núi, để xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Kiến nghị 73: Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp các 

ngành có phương án giải quyết 127 thửa đất (tại Quyết định số 79/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2017 và Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND 

tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng giao cho huyện) 

hiện tại đang thuộc địa giới hành chính của huyện Triệu Sơn; việc cấp giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Xuân Sinh đối với đất Nông trường 

Sao Vàng bàn giao, đất cấp trái thẩm quyền và đất không có căn cứ xác định thời 

điểm sử dụng đất. Có phương án giải quyết việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, còn lại 1173 thửa chưa được cấp đổi tại xã Xuân Bái; đăng ký đính 

chính diện tích đất ở, hiện nay còn 200 hộ chưa làm thủ tục: 

(1) Về việc giải quyết sai lệch địa giới hành chính các thửa đất thu hồi tại 

Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2017 và Quyết định số 855/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh: Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh có Công văn số 

11392/UBND-NN yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ các quy 

định của pháp luật để tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi đất, điều chỉnh các 

quyết định thu hồi đất giao cho địa phương quản lý, đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với 

UBND huyện Thọ Xuân, UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị liên quan rà soát, 

làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

(2) Về đề nghị có phương án giải quyết việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất, còn lại 1173 thửa chưa được cấp đổi tại xã Xuân Bái; đăng ký đính 

chính diện tích đất ở, hiện nay còn 200 hộ chưa làm thủ tục: Việc giải quyết cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đã được Thường 

trực HĐND tỉnh chỉ đạo tại Kết luận số 251/KL-HĐND ngày 02/6/2022; trên cơ 

sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 18/7/2022 thực 

hiện Kết luận số 251/KL-HĐND ngày 02/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Ngày 22/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6336/STNMT-

VPĐK đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại và 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Do đó, 

đối với đề nghị của cử tri huyện Thọ Xuân nêu trên, hiện nay UBND huyện Thọ 

Xuân đang chỉ đạo rà soát và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định.  

- Kiến nghị 79: Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh kiến nghị với các đơn vị 

chức năng quan tâm và tạo điều kiện để Công ty Bò sữa Thống Nhất bàn giao lại 

đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân sau khi chuyển khẩu về đơn vị hành 

chính mới: Hiện nay, Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hoá đã rà soát về 

đất đai; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính theo quy định 

và lập Phương án sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT 

ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 02/4/2018; theo đó, không có diện tích 

đất dự kiến bàn giao về cho địa phương. Vì vậy, việc kiến nghị của cử tri huyện 

Yên Định nêu trên là không có cơ sở để giải quyết. Để giải quyết đất sản xuất cho 

các hộ gia đình, cá nhân, đề nghị UBND huyện Yên Định phối hợp với Công ty 

TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hoá rà soát vị trí, thống nhất diện tích bàn giao 

về cho địa phương quản lý để làm căn cứ cho Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất 

Thanh Hoá đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng đất, làm cơ sở thu hồi đất đảm 

bảo theo quy định của pháp luật. 

- Kiến nghị 90: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị có chính sách đặc thù trong 

giải quyết cấp quyền sử dụng đất cho 37 hộ vùng kinh tế mới từ năm 1988 xã 

Thiệu Giang: Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn 

số 8868/UBND-TD ngày 21/6/2022 và Công văn số 10691/UBND-TD ngày 

25/7/2022 về việc chỉ đạo tham mưu, giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Quốc 

Huy và một số công dân xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa; theo đó, đề nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện Thiệu Hóa thực 

hiện các nội dung sau: (1) Xác định trong 37 hộ dân nêu trên, những hộ nào có 

trong danh sách di dân, những hộ nào không có trong danh sách di dân nhưng có 

các hồ sơ, giấy tờ chứng minh ra vùng kinh tế mới cùng thời điểm (lập danh sách 

từng hộ và hồ sơ kèm theo); báo cáo rõ nguyên nhân 37 hộ dân đến nay chưa được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (2) Trên cơ sở đề nghị của các hộ dân, 

xác nhận của chính quyền địa phương và kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, căn cứ quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của các cơ quan Trung ương để nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết hạn 

mức cấp đất ở (theo hướng vận dụng tối đa cho các hộ dân trên cơ sở quy định của 

pháp luật); đồng thời, có báo cáo đề xuất việc xử lý những trường hợp đã cấp Giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, vượt quá hạn mức giao đất 

ở; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Trên cơ sở đề 

xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã có Công văn số 

16928/UBND-TD ngày 11/11/2022 gửi Bộ  Tài nguyên và Môi trường xin hướng 

dẫn giải quyết đơn của một số hộ dân xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa; sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sẽ có 

trả lời theo quy định pháp luật. 

- Kiến nghị 99: Cử tri huyện Hà Trung phản ánh và kiến nghị: Thực hiện 

Dự án cao tốc Bắc Nam, phía Bắc hầm Thung Thi thuộc xã Hà Tân do nổ mìn 

nhiều gây ảnh hưởng đến nhà Bà Lê Thị Khuyên. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ bồi 

thường thỏa đáng để gia đình bà di chuyển đến nơi ở an toàn: Hiện nay, đơn vị 

bảo hiểm đang tính toán lại giá trị xây dựng để Ban QLDA Thăng Long, nhà thầu 

thi công làm cơ sở đền bù cho hộ dân theo quy định. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo giao 

UBND huyện Hà Trung theo dõi, đôn đốc Ban QLDA Thăng Long khẩn trương 

hoàn thành việc bồi thường, chi trả cho hộ dân, kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh có Công văn báo cáo Bộ Giao thông vận tải đối với các nội dung 

vượt thẩm quyền (nếu có). 

- Kiến nghị 119: Cử tri huyện Bá Thước đề nghị thu hồi, bàn giao lại cho 

huyện Bá Thước quản lý 433,482 ha đất do Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc quản lý 

tại các xã: Điền Quang, Ái Thượng và Điền Thượng: Thực hiện chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 04/9/2021, trên cơ sở báo 

cáo rà soát của UBND huyện Bá Thước và Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thu hồi diện tích 

khoảng 433,482 ha đất của Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc để giao cho UBND 

huyện Bá Thước quản lý; đồng thời, đề nghị UBND huyện Bá Thước tiếp tục rà 

soát, thực hiện trích đo vị trí đối với các thửa đất xây dựng nhà ở từ trước thời điểm 

ngày 01/7/2014 để hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh quyết định thu hồi bàn giao 

về cho UBND huyện Bá Thước theo quy định. 

- Kiến nghị 140: Cử tri và Nhân dân huyện Quan Hóa thuộc các bản: Bản 

Háng, Bản Hàm, Bản Lớt Dồi xã Thiên Phủ tiếp tục đề nghị tỉnh có giải pháp và 

xúc tiến việc giải ngân chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường giao 

thông từ bản Lớt Dồi, xã Thiên Phủ, đi bản Bâu, xã Nam Động (giai đoạn 2) cho 

Nhân dân: Việc thực hiện công tác bồi thường GPMB thuộc trách nhiệm của 

UBND huyện Quan Hóa. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Quan Hóa 

và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và bố trí nguồn vốn để khẩn trương chi trả 

tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường giao thông từ bản Lớt Dồi, xã 

Thiên Phủ, đi bản Bâu, xã Nam Động (giai đoạn 2) cho Nhân dân theo quy định. 

- Kiến nghị 143: Cử tri xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa kiến nghị về việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp, nông nghiệp sang đất thổ cư 

cho người dân hiện nay là rất khó khăn cho các khu vực miền núi đặc biệt khó 

khăn nói chung và xã Thành Sơn nói riêng; vì áp dụng mức thuế chung cả nước 

khi chuyển đổi từ đất lâm nghiệp, nông nghiệp sang đất thổ cư phải chịu mức phí 

là 100% thì người dân không đủ khả năng để chuyển đổi được do vậy tình hình vi 
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phạm của người dân xây nhà trên đất nông nghiệp còn ở mức độ cao đề nghị các 

cấp xem xét đối với người dân thuộc vùng sâu vùng xa vùng dân tộc khó khăn: 

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác 

sang làm đất ở được quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; theo đó, cơ quan Thuế 

là đơn vị có thẩm quyền ban hành quyết định về miễn, giảm tiền sử dụng đất theo 

quy định. 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Quan Hóa 

thuộc khu vực I nên được áp dụng giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở 

một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép 

chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Do đó, đề nghị UBND huyện Quan Hóa căn cứ 

theo quy định nêu trên, phối hợp với Chi cục Thuế tại địa phương để hướng dẫn 

cử tri thực hiện theo quy định của pháp luật. 

1.2. Về tài nguyên, khoáng sản và môi trường 

- Kiến nghị 19: Cử tri phường Trung Sơn, phường Quảng Châu, thành phố 

Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ban ngành cấp tỉnh phối hợp 

với Sầm Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu xử lý rác thải tại xã Quảng 

Minh để sớm đóng cửa bãi rác hiện tại ở phường Trung Sơn: Hiện nay, dự án còn 

vướng hộ Bà Lê Thị Thủy chưa được GPMB (1.292 m2) do UBND thành phố Sầm 

Sơn chưa bố trí được quỹ đất tái định cư. Do chưa hoàn thành toàn bộ công tác giải 

phóng mặt bằng nên nhà đầu tư chưa thể hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất 

theo quy định để triển khai xây dựng các hạng mục công trình. Vì vậy, đề nghị 

UBND thành phố Sầm Sơn khẩn trương thu hồi phần diện tích đất còn lại, bàn giao 

cho nhà đầu tư để thực hiện giao đất, cho thuê đất xây dựng Nhà máy. 

- Kiến nghị 48: Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm có 

chính sách riêng, hỗ trợ ngân sách cho huyện Hậu Lộc để thực hiện xử lý rác thải: 

Để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trên địa bàn tỉnh, 

phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra. HĐND 

tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và UBND 

tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 

về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2020 - 2025. Mặt khác, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-

UBND ngày 02/3/2022 quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hậu Lộc căn cứ 

chính sách và quy định nêu trên để có phương án xử lý rác thải trên địa bàn huyện. 

Trường hợp, khối lượng rác thải lớn thì lập dự toán kinh phí, báo cáo UBND tỉnh 

để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Kiến nghị 67: Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, 

yêu cầu Công ty môi trường và Công ty công trình đô thị, tăng cường hơn nữa 

việc phun thuốc xử lý rác thải tại bãi rác Đông Nam. Vì chỉ được từ 5-10 ngày thì 
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lại ô nhiễm môi trường các khu dân cư trong khu vực: Trong thời gian tới, UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với UBND thành phố Thanh 

Hóa và các đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát Công ty cổ phần Môi trường và 

Công trình đô thị tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý rác thải tại bãi rác Đông 

Nam, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực. 

- Kiến nghị 68: Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị kiểm tra giải quyết dứt điểm 

khai thác mỏ đá núi khu vực xã Đông Quang, huyện Đông Sơn: Theo báo cáo của 

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hiện nay, trên địa bàn xã Đông Quang, UBND tỉnh 

cấp 04 Giấy phép khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường 

cho 04 đơn vị. Trong quá trình tham mưu cấp phép khai thác các mỏ đá nêu trên, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. 

Đặc biệt, hồ sơ bảo vệ môi trường (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) đã 

được tham vấn ý kiến cộng đồng khu dân cư, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội 

tại địa phương. Hiện tại, không có hoạt động khai thác khoáng sản đá trái phép 

trên địa bàn xã Đông Quang, huyện Đông Sơn. 

- Kiến nghị 74: Cử tri Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân kiến nghị tỉnh 

cho dừng khai thác mỏ cát số 25, vì hiện nay khai thác cát của nhà thầu vi phạm 

thời gian, mốc giới và thời hạn khai thác: Việc khai thác khoáng sản tại mỏ cát số 

25 đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép 72/GP-UBND về việc gia hạn Giấy phép số 

255/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại Cường Mạnh. Do đó, trong quá trình Công ty tổ chức khai thác tại khu vực 

mỏ theo Giấy phép được UBND tỉnh cấp, đề nghị UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo 

các phòng chức năng, UBND xã Thọ Lâm và UBND thị trấn Lam Sơn, tăng 

cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). 

- Kiến nghị 88: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh khảo sát thực tế đánh 

giá trữ lượng các mỏ cát trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, qua đó có quyết định cho 

tiếp tục khai thác hoặc dừng việc khai thác: Ngày 13/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã có Công văn số 8405/UBND-CN về việc kết quả kiểm tra hoạt động khai thác 

khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; trong đó, chỉ đạo các sở, ngành và 

doanh nghiệp liên quan trong hoạt động khai thác cát tổ chức thực hiện theo đúng 

quy định về khai thác khoáng sản. Đối với 02 mỏ cát đã hết thời hạn khai thác và 

hết trữ lượng (mỏ số 07, xã Thiệu Phúc, mỏ 02a xã Tân Châu), Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục 

hồi môi trường theo quy định. 

- Kiến nghị 89: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị UBND tỉnh không cấp phép 

khác thác mỏ cát số 02 tại xã Tân Châu vì đã hết trữ lượng cát và đã gây sạt lở 

đất nông nghiệp, gây bức xúc trong Nhân dân: Trên địa bàn xã Tân Châu, huyện 

Thiệu Hóa, UBND tỉnh đã cấp 02 Giấy phép khai thác khoáng sản cát cho 02 đơn 

vị, cụ thể: 

(1) Mỏ cát số 02a chuyển đổi, cấp cho Công ty cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Thanh Tâm tại Giấy phép số 136/GP-UBND ngày 13/4/2017, thời 

hạn khai thác đến 26/6/2026. Hiện nay, khu vực mỏ đang bị đình chỉ khai thác 

(theo Quyết định số 2916/QĐ-XPVPHC ngày 30/6/2022 của UBND huyện Thiệu 
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Hóa về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, 

do đơn vị vi phạm việc khai thác khoáng sản không đúng khung giờ khai thác, bị 

đình chỉ hoạt động khai thác 03 tháng kể từ ngày ký quyết định). 

(2) Mỏ cát số 02a, cấp cho Công ty cổ phần Đức Thúy tại Quyết định số 

1940/QĐ-UBND ngày 25/6/2012, thời hạn 05 năm; cấp gia hạn tại Giấy phép số 

62/GP-UBND ngày 20/4/2020, thời hạn 02 năm 03 tháng. Hiện nay, Giấy phép 

khai thác đã hết hạn (hết hạn ngày 20/7/2022). Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Công văn số 7137/STNMT-TNKS ngày 12/8/2022 hướng dẫn và yêu cầu Công ty 

cổ phần Đức Thúy lập hồ sơ đóng cửa mỏ đối với mỏ cát số 02a xã Tân Châu, 

huyện Thiệu Hóa theo quy định. 

- Kiến nghị 109: Cử tri thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thực tế việc xả nước thải của Nhà máy 

Sợi gai An Phước ra môi trường có đảm bảo quy chuẩn cho phép hay không: Về việc 

này, ngày 02/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với 

UBND huyện Cẩm Thủy, UBND xã Cẩm Tú, UBND thị trấn Phong Sơn với sự 

tham gia của Tổ trưởng tổ dân phố Đồng Chạ, thị trấn Phong Sơn làm việc với 

Công ty CP Đầu tư phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước và kiểm tra 

nhà máy sợi gai An Phước.  

Ngoài ra, để giải quyết thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của cử tri nhân dân 

thị trấn Phong Sơn, ngày 08/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu 

Công ty tổ chức xả nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung qua đường 

ống thải ra sông Mã, đồng thời lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng mẫu nước 

thải tại đầu đường ống xả thải và cuối đường ống xả thải của nhà máy (03 lần vào 

03 thời điểm khác nhau); mẫu khí thải tại ống khói lò hơi và khí thải bể pha axit. 

Sau khi có kết quả phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản thông 

báo đến chính quyền địa phương để Nhân dân và Công ty được biết. 

- Kiến nghị 113: Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành xem xét có hướng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường của môi trường 

của Công ty TNHH một thành viên Vinamilk Thống nhất: Ngày 06/8/2022, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Định, UBND 

huyện Ngọc Lặc, UBND xã Cao Thịnh, UBND thị trấn Thống Nhất với sự tham 

gia của Bí thư, trưởng thôn Cao Thắng, Làng Mai xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, 

khu phố Sao Đỏ, thị trấn thống Nhất làm việc với Công ty TNHH MTV Bò sữa 

Thống Nhất Thanh Hóa và kiểm tra hoạt động của trang trại. Qua kiểm tra, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Thống 

Nhất Thanh Hóa có các giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường Trang 

trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao của Công ty theo quy định. 

- Kiến nghị 132: Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị xem xét quy trình cấp 

phép khai thác, tận thu tài nguyên khoáng sản là cát trên địa bàn tỉnh trong đó có 

điểm mỏ dọc sông Âm thuộc xã Phùng Minh, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc: 

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 

điểm mỏ cát trên sông Âm, đoan thuộc xã Phùng Minh và xã Phúc Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc. Trên cơ sở trữ lượng khoáng sản và ý kiến tham mưu của các đơn vị, 
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UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát trên sông Âm, đoạn thuộc 

xã Phùng Minh và xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc; cấp Giấy phép khai thác số 

230/GP-UBND ngày 15/11/2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và 

Thương mại Sơn Vũ. Như vậy, về quy trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

cát tại 03 điểm mỏ cát trên sông Âm đoạn thuộc xã Phùng Minh, xã Phúc Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ 

được thực hiện đảm bảo theo quy định. 

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

2.1. Công tác quy hoạch 

- Kiến nghị 6: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị khi lập và triển khai 

thực hiện thực hiện các quy hoạch mới trên địa bàn cần quan tâm đầu tư, xây 

dựng các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi, công viên, cây xanh…, đáp 

ứng nhu cầu vui chơi, thể dục thể thao, giải trí của Nhân dân và tạo không gian 

xanh-sạch-đẹp cho Thành phố: Tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 

2009, quy định: “Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã tổ chức lập quy 

hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch đô thị quy định 

tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này”. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa 

khi lập và triển khai thực hiện các quy hoạch mới trên địa bàn cần quan tâm đầu 

tư, xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi, công viên cây xanh,… 

đáp ứng nhu cầu vui chơi, thể dục thể thao, giải trí của nhân dân và tạo không gian 

xanh - sạch - đẹp cho thành phố. 

- Kiến nghị 33: Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị điều chỉnh, không quy 

hoạch diện tích sân thể thao của thôn Đông Khê vào Quy hoạch Khu công nghiệp 

Phú Quý: Đồ án Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phú Quý đã được UBND tỉnh 

tổ chức hội nghị ngày 13/5/2022 và UBND tỉnh đã có ý kiến tại Công văn 

số11514/UBND-CN ngày 05/8/2022 đã được Sở Xây dựng hoàn thiện công tác 

thẩm định tại báo cáo thẩm định số 4596/SXD-QH ngày 28/6/2022, theo đó không 

bố trí sân thể thao của thôn Đông Khê vào quy hoạch khu công nghiệp Phú Quý; 

đồng thời phương án quy hoạch giữ nguyên hiện trạng thôn Đông Khê với quy mô 

khoảng 23 ha. Hiện nay, UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo các đơn vị có liên 

quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt 

- Kiến nghị 75: Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh có biện pháp giải quyết 

cho xã Xuân Hưng thực hiện xây dựng các trường THCS, Trường Mầm non đạt 

chuẩn sau 5 năm và các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao sau khi UBND 

tỉnh có quy hoạch điều chỉnh Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng: Đồ án Điều chỉnh, 

mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đã được báo cáo Thường 

trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hiện nay đang được Sở Xây dựng đang 

phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân đang hoàn thiện để xin ý kiến thỏa thuận 

của Bộ Xây dựng. Như vậy, việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án 

đối với khu vực thuộc ranh giới quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng sẽ 
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được thực hiện theo Quy hoạch chung đô thị và Quy hoạch CHK Thọ Xuân thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. 

- Kiến nghị 84: Cử tri huyện Yên Định đề nghị nhà nước quan tâm trong 

công tác quy hoạch phải đảm bảo không gian dự trữ đất sản xuất nông nghiệp, nhất 

là diện tích đất trồng lúa, bởi vì đất trồng lúa không chỉ bảo đảm an ninh lương 

thực mà còn là đảm bảo giữa hệ tài nguyên đất đai, giá trị thổ nhưỡng đặc biệt: 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có 

Kết luận số 868-KL/TU về hoàn chỉnh Phương án phân bổ khoanh vùng đất đai 

theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong 

Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên 

cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu sử 

dụng đất trong Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và 

theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong Quy hoạch tỉnh đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 cấp huyện (trong đó có huyện Yên Định). 

- Kiến nghị 97: Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 

quy hoạch chung Thị trấn Vĩnh Lộc: Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 16/8/2022. 

- Kiến nghị 136: Cử tri xã Thanh Kỳ huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh 

Thanh Hoá, các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá trên địa bàn xã Thanh Kỳ phù hợp với 

quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Kỳ giai đoạn 2021-2030 để quy hoạch sớm 

được phê duyệt: Nội dung này, UBND tỉnh đã có ý kiến tại Công văn số 

10179/UBND-CN ngày 12/7/2022; theo đó, đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại 

Công văn số 4943/SXD-QH ngày 10/7/2022, giao UBND huyện Như Thanh:  

“- Cập nhật các khu chức năng hiện có và cụ thể hóa một một số chức năng 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong các Quy hoạch chung xây 

dựng xã Thanh Tân và Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Kỳ; việc cập nhật, cụ 

thể hóa phải nêu rõ cơ sở pháp lý khi thực hiện. UBND huyện Như Thanh tổ chức 

thẩm định, lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch 

chung xây dựng xã theo quy định; 

- Rà soát các nội dung đã cụ thể hóa trong quy hoạch chung xây dựng xã, 

gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cập nhật vào Điều 

chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn theo quy định, đảm bảo sự thống 

nhất giữa các quy hoạch.” 

- Kiến nghị 138: Cử tri huyện Như Xuân đề nghị điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng đô thị Bãi Trành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

921/QĐ-UBND ngày 30/3/2009: Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh 

đã có Công văn số 16654/UBND-CN ngày 08/11/2022 thống nhất chủ trương lập 
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điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2045; giao UBND huyện Như Xuân tổ chức lập, trình duyệt đồ 

án quy hoạch theo trình tự, thủ tục quy định. 

- Kiến nghị 141: Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị tỉnh Quy hoạch khu dân 

cư tập trung; xây dựng khu nghĩa địa tập trung và các công trình phúc lợi nhằm 

đảm bảo về đời sống văn hóa theo Quyết định 1898 của Thủ tướng chính phủ về 

hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025: Trách nhiệm tổ 

chức lập quy hoạch nông thôn theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Xây dựng 

năm 2014: Ủy ban nhân dân xã chủ trì tổ chức việc lập nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch nông thôn. Hiện nay, quy hoạch chung xây dựng các xã thuộc huyện Quan 

Hóa chưa được lập và phê duyệt. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện 

Quan Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lập, trình phê duyệt 

các quy hoạch nông thôn theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014; trong đó, 

yêu cầu xác định cụ thể danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn vốn, làm cơ 

sở để quy hoạch, xây dựng các khu dân cư tập trung, nghĩa địa tập trung và các 

công trình phúc lợi xã hội. 

- Kiến nghị 146: Cử tri thị trấn Sơn Lư huyện Quan Sơn kiến nghị tỉnh sớm 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Sơn Lư đến năm 2035: Đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2879/QĐ-UBND ngày 24/8/2022. 

2.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng  

2.2.1. Đầu tư hạ tầng đô thị 

- Kiến nghị 5: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh quan tâm có kế 

hoạch phân bổ ngân sách, tiếp tục hoàn thiện dự án Hồ Thành II theo kế hoạch đề 

ra: Dự án Hồ thành II không nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

NSNN giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại 

Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021. Do đó, đề nghị UBND thành phố 

Thanh Hóa căn cứ khả năng cân đối vốn từ nguồn ngân sách thành phố, báo cáo 

HĐND thành phố Thanh Hóa xem xét, bố trí vốn để hoàn thiện dự án Hồ Thành II 

theo quy định. 

- Kiến nghị 11: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh quan tâm giải 

quyết về Dự án Khu đô thị mới Hồ Thành khu vực I đã có phương án quy hoạch từ 

lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện: Đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng khu vực Hồ Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

5348/QĐ-UBND ngày 17/12/2019. Sở Xây dựng đã và đang tham mưu phương án 

bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần di chuyển để thực hiện đầu tư 

xây dựng khu vực Hồ Thành. Hiện tại phương án trên đã được Ban Cán sự đảng 

UBND tỉnh thống nhất trình và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Kết 

luận số 799-KL/TU ngày 04/5/2022. Để triển khai thực hiện phương án trên, 

UBND tỉnh đang giao Sở Xây dựng lập Kế hoạch triển khai việc di chuyển các 

đơn vị tại khu vực Hồ Thành nêu trên. 
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2.2.2. Đầu tư hạ tầng giao thông 

- Kiến nghị 10: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

sớm triển khai đầu tư hoàn thiện Dự án đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa 

đoạn từ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đến Quốc lộ 1A, thành phố Thanh 

Hóa, giai đoạn I; phạm vi đoạn tuyến từ Km3+400 đến Km3+750 và cầu vượt 

đường sắt Bắc - Nam, để đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến; 

đồng thời, khắc phục tình trạng mặt đê sông Chi Giang 23 (Kênh Bắc) chưa kè, 

lát; người dân đổ đất, đá thải ngổn ngang, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông và 

mỹ quan đô thị: 

Dự án đại lộ Đông Tây là tuyến đường quan trọng, là một trong những điểm 

nhấn về giao thông đô thị và kiến trúc cảnh quan của thành phố Thanh Hóa; để 

chỉnh trang đô thị dọc 2 bến tuyến đường, Thường trực Tỉnh ủy đã có Công văn số 

641-CV/TU ngày 18/5/2022 giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND 

tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương có giải pháp chỉnh trang, 

nâng cấp lề đường và gia cố bờ kênh Bắc phía bên phải tuyến đường để bảo vệ 

công trình, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và làm đẹp cảnh quan 

đô thị; đồng thời, triển khai các thủ tục để sớm đầu tư công trình cầu vượt đường 

sắt Bắc Nam và đầu tư các hạng mục giai đoạn 2 của dự án đại lộ Đông Tây, thành 

phố Thanh Hóa. 

Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 8430/UBND-CN; trong đó, 

chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương lập dự án đầu tư nâng cấp phần lề đất bên 

phải tuyến đoạn từ Km3+900 - Km4+700 thành vỉa hè đá; gia cố, chỉnh trang hai 

bên bờ kênh Bắc, đoạn tiếp giáp với Đại lộ Đông Tây và hạ tầng kỹ thuật (thuộc 

giai đoạn 2) đoạn từ nút giao với Quốc lộ 47 đến Quốc lộ 1; dự án đầu tư cầu vượt 

đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu để trình phê duyệt theo quy định. Trên 

cơ sở đề xuất của UBND thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh đã có Tờ trình xin ý 

kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án Cầu vượt nêu trên; ngày 21/9/2022, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 1279-KL/TU thống nhất Phương án 

thiết kế theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị 

đầu tư dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu trên tuyến Đại lộ 

Đông Tây theo phương án Cầu dầm cáp hỗn hợp Extradosed (phương án 2) để sớm 

khởi công dự án theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những 

vấn đề vượt thẩm quyền. 

- Kiến nghị 12: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh phải có chiến 

lược cụ thể đối với quỹ đất công phục vụ cho mục đích giao thông tĩnh; xem xét 

xây dựng và phê duyệt quy hoạch các điểm đậu đỗ xe ô tô trong khu vực đô thị; 

đồng thời, tại các mặt bằng quy hoạch mới, nhất thiết phải quy hoạch khu vực 

đậu, đỗ xe cho người dân: Trách nhiệm lập quy hoạch đô thị theo quy định tại 

khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: “Ủy ban nhân dân thành phố 

thuộc tỉnh, thị xã tổ chức lập quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã; quy 

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình 

quản lý, trừ quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này”. Vì vậy, 

đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa khi tổ chức lập hoạch đô thị, quy hoạch xây 



16 

dựng phải bảo đảm chỉ tiêu bãi đỗ xe theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, đồng thời thực hiện theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1598/UBND-CN ngày 28/01/2022. Đề nghị 

Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện công tác thẩm định, quản lý quy hoạch xây 

dựng, hướng dẫn công tác quy hoạch bảo đảm quy định của pháp luật về quy 

hoạch xây dựng; tiếp tục tăng cường thẩm định, hướng dẫn UBND cấp huyện để 

thực hiện tốt công tác quy hoạch. 

- Kiến nghị 18: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh xem xét cho thí 

điểm khai thác thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường để làm nơi đỗ xe một số tuyến 

đường có đủ điều kiện (nhất là các phường trung tâm thành phố): Về nội dung 

này, UBND thành phố Thanh Hóa đã có Công văn số  4034/UBND-TCKH ngày 

15/7/2022 gửi UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tạm sử dụng 

lòng đường, hè phố để làm dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông. UBND tỉnh 

đã có Công văn số 10528/UBND-CN ngày 20/7/2022, giao Sở Giao thông vận tải 

chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính nghiên 

cứu nội dung Công văn số 4034/UBND-TCKH ngày 15/7/2022 của UBND thành 

phố Thanh Hóa; căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham 

mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4119/SGTVT-

QLGT ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 11991/UBND-CN 

ngày 15/8/2022 đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải và giao 

UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu quy định pháp luật và nội dung Công văn 

nêu trên của Sở Giao thông vận tải để lập đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ thuộc địa bàn thành phố quản lý, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt theo quy định. 

- Kiến nghị 2: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường 

từ cổng nhà máy xi măng Công Thanh đến trung tâm bản Đồng Lách xã Tân 

Trường: Tại Thông báo số 164-TB/VPTU ngày 19/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy 

về Thông báo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã 

Nghi Sơn; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đồng ý 

chủ trương đầu tư dự án và giao UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy 

định. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao các đơn vị liên quan có ý kiến tham mưu về 

nguồn vốn đầu tư dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Kiến nghị 25: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị chỉ đạo Ban QLKKT Nghi 

Sơn và các KCN tỉnh cần sớm có phương án giải quyết khơi thông dòng chảy 

chống ngập cho nhân dân bị ảnh hưởng do thi công Dự án đường nối từ QL1A 

đến điểm đầu đường Đông tây 4 đi cảng Nghi Sơn: Theo báo cáo của Ban 

QLKKT nghi Sơn và các KCN; đến nay, dự án đã được nhà thầu thi công hoàn 

thành các hạng mục chính và cơ bản không còn tình trạng ngập úng. Trong trường 

hợp nếu còn phát sinh các vị trí ngập úng, yêu cầu Ban QLKKT nghi Sơn và các 

KCN phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban QLDA 

Khu vực, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng 

đến đời sống Nhân dân. 
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- Kiến nghị 34: Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị đầu tư làm thêm các tuyến 

đường gom, tuyến đường tránh giảm tải cho tuyến đường Quốc lộ 1A từ Hậu Lộc - 

Hoằng Hóa - vào Thành phố Thanh Hóa (đặc biệt là qua địa phận xã Hoằng 

Trung, Hoằng Kim và Hoằng Quỳ): Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, không quy hoạch tuyến tránh Quốc 

lộ 1 từ Hậu Lộc đến thành phố Thanh Hóa. Hiện nay, tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ 

giáp ranh huyện Hậu Lộc qua xã Hoằng Trung, Hoằng Kim, Hoằng Qùy đã được 

quy hoạch đường gom hai bên theo Quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa, Quy 

hoạch Khu đô thị Phú Qúy và Cụm công nghiệp Phú Quý. Vì vậy, đề nghị UBND 

huyện Hoằng Hóa dành nguồn lực để đầu tư xây dựng đường gom theo quy hoạch 

vùng, quy hoạch khu đô thị, cụm công nghiệp. 

- Kiến nghị 36: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh đầu tư nâng 

cấp tuyến đường 4A (Tỉnh lộ 511 - mới sửa chữa được 1,2km đoạn từ ngã Ba Môi 

đến xã Quảng Cát, TP Thanh Hoá; còn lại 6 km đoạn qua huyện Quảng Xương đã 

xuống cấp nghiêm trọng); Tỉnh lộ 504 đoạn từ xã Quảng Yên đi xã Quảng Văn, 

Quảng Bình đã xuống cấp nghiêm trọng, để đảm bảo cho an toàn giao thông, 

giảm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện: Hiện nay, do nhu cầu đầu tư nâng 

cấp các tuyến đường tỉnh là rất lớn, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 

2021-2025 còn hạn chế, chưa đủ cân đối cho việc đầu tư các tuyến đường. Vì vậy, 

trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng 

cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục sửa chữa kịp thời các 

hư hỏng của công trình và thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến; đồng 

thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan 

tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn trong các chương trình, dự án để nâng 

cấp, cải tạo các tuyến đường khi có đủ điều kiện về nguồn vốn. 

- Kiến nghị 49: Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị tư 

vấn thiết kế quan tâm, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thiết kế, 

điều chỉnh thiết kế để đảm bảo phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả khai thác 

của tuyến đường ven biển, vì trong quá trình thi công, hai bên đường chưa có hệ 

thống thoát nước làm diện tích canh tác của nhân dân bị ngập úng: Các giải pháp 

thiết kế dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng 

Hóa đã được Ban QLDA, Tư vấn thiết kế thỏa thuận thống nhất với Ủy ban nhân 

dân các xã nơi dự án đi qua và cơ quan quản lý kênh, mương. Sau khi hoàn thành 

thi công hệ thống thoát nước nêu trên sẽ đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp 

của nhân dân trong khu vực. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ 

đạo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, nhà thầu và các 

đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các cống thoát nước ngang, nạo vét 

các cống tạm đảm bảo không gây ngập úng khu vực sản xuất nông nghiệp của 

nhân dân; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá 

trình thi công để kịp thời xem xét tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất hợp lý của 

Nhân dân và chính quyền địa phương, đảm bảo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt 
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của người dân nơi có dự án đi qua. 

- Kiến nghị 50: Cử tri huyện Hậu Lộc kiến nghị tuyến đường ven biển Nga 

Sơn - Hoằng Hóa đã và đang triển khai thực hiện. Song tiến độ thi công một số 

đoạn rất chậm, chất lượng công trình chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng 

công trình: Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, trong quá trình triển khai thi 

công, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức các đợt kiểm tra chất lượng, tiến độ, an 

toàn vệ sinh lao động; theo đó, dự án đang được triển khai đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật, chất lượng. Thời gian gần đây, do khó khăn về nguồn cung các vật liệu chủ 

yếu (đất đắp, cát, các loại đá) và vào thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm 

2022 nên tiến độ thi công dự án có chậm lại. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang 

cùng các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vật liệu. Trong thời gian tới, sau khi các 

khó khăn về nguồn cung các vật liệu được tháo gỡ; UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao 

thông vận tải chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án đảm 

bảo tiến độ và tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để dự án thi công đảm bảo 

tiến độ, chất lượng công trình. 

- Kiến nghị 51: Cử tri huyện Hậu Lộc kiến nghị Tuyến đường tỉnh 526 từ xã 

Minh Lộc đi xã Hải Lộc mới bố trí xây dựng được một đoạn, hiện tại đoạn còn lại 

tuyến đường xuống cấp trầm trọng, mặt đường hư hỏng nặng. Đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm khẩn trương đầu tư nâng cấp phần còn lại tuyến đường này: Tuyến 

đường được đầu tư xây dựng đã lâu, mặt đường nhỏ hẹp, do yếu tố lịch sử, dân cư 

sinh sống dày đặc sát hai bên đường nên không có mặt bằng để xây dựng rãnh 

thoát nước; trên đoạn tuyến chưa được đầu tư rãnh thoát nước đồng bộ, nên khi có 

mưa nước thường đọng trên mặt đường gây hư hỏng nền, mặt đường; mặt khác do 

trên tuyến có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, nhất là các phương tiện xe tải 

nặng chở vật liệu phục vụ các dự án giao thông, đê đang thi công trên địa bàn 

huyện Hậu Lộc đã làm tuyến đường bị hư hỏng. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo 

đơn vị quản lý tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên; tuy nhiên, do nguồn 

kinh phí bảo dưỡng thường xuyên có hạn nên chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng 

cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục sửa chữa kịp thời các 

hư hỏng của công trình và thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến; đồng 

thời, tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn trong các chương trình dự án để nâng 

cấp, cải tạo tuyến đường khi có đủ điều kiện về nguồn vốn. Để đảm bảo an toàn 

giao thông, nâng cao tuổi thọ công trình, đề nghị UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo các 

lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng xe 

quá tải trọng lưu thông trên tuyến theo quy định. 

- Kiến nghị 54: Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức 

năng có phương án, kế hoạch di chuyển toàn bộ các bục, bốt trạm thu phí đường 

bộ thuộc phường Bắc Sơn thị xã Bỉm Sơn đã dừng hoạt động để trả lại mặt bằng 

hành lang cho tuyến đường quốc lộ: UBND tỉnh đã có Công văn số 4494/UBND-

CN ngày 05/4/2022 đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chấm dứt 

hợp đồng BOT trước thời hạn đối với Hợp đồng BOT đầu tư bổ sung tuyến tránh 
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phía Tây thành phố Thanh Hóa đoạn Km0 - Km6 đã ký kết với Nhà đầu tư, Doanh 

nghiệp dự án như phương án kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ tại Công văn 2864/BGTVT-ĐTCT ngày 24/3/2022. Trong thời 

gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 

có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm xử lý dứt điểm bất cập tại trạm thu 

phí Bỉm Sơn. 

- Kiến nghị 55: Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý 

đường bộ thường xuyên nạo vét các mương thoát nước 2 bên trục đường quốc lộ 1A 

để tránh ách tắc, đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão và có kiểm tra thực tế các 

lối rẽ của dải phân cách để điều chỉnh lại cho hợp lý tránh gây tai nạn giao thông:  

+ Về xử lý thoát nước Quốc lộ 1: Cục QLĐB II đã đề xuất kế hoạch sửa chữa 

đoạn rãnh Km292+350 - Km293+100 phía trái tuyến, hiện nay đã được Bộ GTVT 

chấp thuận cho phép chuẩn bị đầu tư trong năm 2023 tại Văn bản số 6603/BGTVT-

KCHT ngày 30/6/2022.  

+ Về rà soát, xử lý các điểm mở giải phân cách: Đề nghị UBND thị xã Bỉm 

Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường 

bộ như đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành các quy định về báo 

hiệu đường bộ, đồng thời chỉ đạo Công an thị xã Bỉm Sơn thường xuyên truần tra, 

kiểm soát xử lý nghiêm đối với các trường hợp người dân cố tình vi phạm. 

- Kiến nghị 61: Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị đầu tư, nâng cấp tuyến 

đường tuyến đường 524, đoạn đi qua Nga An, Nga Phú, Nga Thành: Chủ tịch 

UBND tỉnh đã có Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 phê duyệt dự án 

cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn ngân 

sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện; thời gian thực hiện từ năm 

2022-2025, với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu 

vực; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện 

Nga Sơn chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo quy định.  

- Kiến nghị 80: Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ban 

ngành liên quan, đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh lộ 

516B được tỉnh phê duyệt đầu tư cải tạo, nâng cấp từ cuối năm 2016 đoạn từ ngã 

tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất theo kế hoạch công trình tuyến đường 

sẽ hoàn thành trong 24 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành: Công trình 

khởi công tháng 11/2016, đến nay công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử 

dụng ngày 20/01/2022, phát huy hiệu quả đầu tư; Sở Giao thông vận tải đang phối 

hợp với UBND huyện Yên Định hoàn thiện hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành theo quy định. Đề nghị UBND huyện Yên Định thông tin cho cử tri trên địa 

bàn được biết về tình hình thực hiện dự án. 

- Kiến nghị 85: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến 

đường Kênh Nam 506 từ thị trấn Thiệu Hóa đi huyện Thọ Xuân: Để áp ứng nhu cầu 

giao thông đi lại ngày càng gia tăng trên tuyến, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường 

như đề nghị của cử tri huyện Thiệu Hóa là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện 
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nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 còn hạn chế, chưa đủ cân đối cho việc 

đầu tư nâng cấp tuyến đường nên trước mắt, để đảm bảo giao thông, an toàn giao 

thông trên tuyến. Hàng năm, ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa cục 

bộ hư hỏng nền mặt đường, trên các tuyến đường tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Giao 

thông vận tải tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí để sửa chữa khắc phục 

các hư hỏng trên tuyến trong các dự án sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất cấp bách; 

đồng thời, đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng 

cường quản lý xe quá tải để đảm bảo khả năng khai thác của tuyến đường. 

- Kiến nghị 100: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh mở tuyến xe buýt Thạch 

Thành-Hà Trung-Bỉm Sơn-Thanh Hóa để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân: Việc 

giải quyết nhu cầu đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng của người dân là 

cần thiết và chính đáng. Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu 

đi lại bằng xe buýt của người dân của thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, Thạch 

Thành, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố mở mới tuyến xe buýt kết nối Thạch Thành - Hà Trung - thị xã Bỉm 

Sơn - thành phố Thanh Hóa; đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp thực hiện khai thác 

tuyến xe buýt này. 

- Kiến nghị 118:  Cử tri huyện Bá Thước đề nghị xử lý đá lăn, sạt lở đá trên 

các tuyến đường tỉnh, gồm: (1) Tuyến 521C đoạn  từ thôn Cao lên thôn các thôn 

Son, Bá, Mười, xã Lũng Cao; (2) Tuyến 523D tại thôn Đòn, xã Lương Nội (tại Km 

29+600, ĐT 523D): Để giải quyết việc sửa chữa hư hỏng đoạn đường hư hỏng và 

giải quyết tình trạng đá lăn nêu trên, trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải, 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 6375/UBND ngày 13/5/2021 thống nhất với đề xuất 

của Sở Giao thông vận tải và có ý kiến chỉ đạo: “yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp, 

tham mưu bố trí kinh phí khoảng 28 tỷ đồng cho Sở Giao thông vận tải trong các 

năm 2021,2022 để thực hiện sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng trên tuyến ĐT.521B, 

ĐT.521C trong đó có việc xử lý tình trạng đá lăn đoạn Km16+00 - 

Km20+800/ĐT.521B”.Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay, Sở Tài 

chính chưa tham mưu bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án. Trong 

thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí triển khai thi 

công công trình. 

- Kiến nghị 120: Cử tri huyện Bá Thước đề nghị nâng cấp 2 tuyến đường 

huyện lên tuyến tỉnh, gồm: (1) Tuyến từ QL217 (ngã 3 Lâm Trường xã Điền 

Quang) đi xã Điền Thượng huyện Bá Thước đến xã Thành Lập, huyện Ngọc Lặc; 

(2) Tuyến từ QL217 (ngã 3 xã Điền Trương) đi xã Điền Hạ đến xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Thủy: Các tuyến đường cử tri đề nghị nâng cấp thành đường tỉnh nêu 

trên đã có trong danh mục các tuyến đường nâng lên thành đường tỉnh trong Quy 

hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện nay, Quy 

hoạch tỉnh đang trong quá trình hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận 

tải phối hợp với UBND huyện Bá Thước, UBND huyện Cẩm Thuỷ tham mưu, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét nâng cấp 02 tuyến đường nêu trên thành đường tỉnh. 

- Kiến nghị 127: Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh đầu tư cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 523 đoạn từ xã Ngọc Trạo đến điểm nối QL 45 thị 
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trấn Kim Tân với chiều dài tuyến đường khoảng 10,0km: Đây là tuyến đường do 

UBND huyện Thạch Thành quản lý, khai thác; đề nghị UBND huyện Thạch Thành 

tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục sửa chữa 

kịp thời các hư hỏng của công trình và thực hiện công tác đảm bảo giao thông; đồng 

thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm 

tình trạng xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến theo quy định. Trong thời gian tới, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh 

bố trí vốn trong các chương trình dự án để nâng cấp, cải tạo tuyến đường khi có đủ 

điều kiện về nguồn vốn. 

- Kiến nghị 128: Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu 

tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 522 đoạn từ cây xăng xã Thành Long 

đến đường TL 523 xã Thành An, huyện Thạch Thành với chiều dài tuyến đường 

khoảng 6,0km: Để khắc phục hư hỏng trên tuyến, đảm bảo giao thông trên tuyến, 

trong năm 2019, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí 1.100 triệu đồng, để thực hiện sửa 

chữa cục bộ nền, mặt đường đoạn Km11+700-Km13+300 đoạn qua xã Thành 

Long. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng 

cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục sửa chữa kịp thời các 

hư hỏng của công trình và thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến; đồng 

thời, giao các ngành, đơn vị liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn 

trong các chương trình dự án để nâng cấp, cải tạo tuyến đường khi có đủ điều kiện 

về nguồn vốn.  

- Kiến nghị 129: Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư 

cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 516B đoạn từ giáp xã Vĩnh Hùng, huyện 

Vĩnh Lộc đến QL45 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành với chiều dài tuyến 

đường cần cải tạo nâng cấp khoảng 11,5km: Đoạn tuyến trên được đầu tư xây 

dựng đã lâu, trên tuyến có rất nhiều xe vận tải có tải trọng lớn thường xuyên vận 

chuyển vật liệu xây dựng đi qua để phục vụ thi công đường cao tốc và các công 

trình khác trên địa bàn các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc nên trên tuyến đã phát sinh 

một số hư hỏng cục bộ về mặt đường; đồng thời, do mặt đường hẹp nên khi các xe 

tránh nhau gây ra nhiều hư hỏng lề đường. Việc cử tri huyện Thạch Thành đề xuất 

cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến nêu trên là phù hợp. Trong thời gian tới, UBND tỉnh 

sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng 

thường xuyên, khắc phục sửa chữa kịp thời các hư hỏng của công trình và thực hiện 

công tác đảm bảo giao thông trên tuyến; đồng thời, giao các sở, ngành, đơn vị liên 

quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn để nâng cấp, cải tạo tuyến đường khi 

có đủ điều kiện về nguồn vốn. Để đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao tuổi thọ 

công trình, đề nghị UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo các lực lượng chức năng 

tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải trọng lưu thông 

trên tuyến theo quy định. 

- Kiến nghị 144: Cử tri xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa đề nghị đẩy nhanh tiến 

độ công trình đường giao thông từ quốc lộ 15A vào Nhà văn hóa Bản Sại, khu di 

tích lịch sử Hang Co Phường, đồng thời giải quyết tiền hỗ trợ đền bù cho các hộ 

dân nằm trong quy hoạch di tích, để người dân mua đất xây dựng nhà ở: Tuyến 

đường từ QL.15 vào nhà văn hóa Bản Sại, khu di tích lịch sử Hang Co Phường do 
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UBND huyện Quan Hóa quản lý, tuyến đường thuộc hạng mục hoàn trả ngập lòng 

hồ của thủy điện Hồi Xuân. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Quan Hóa làm việc với 

Công ty CP đầu tư xây dựng điện Hồi Xuân để sớm có kế hoạch triển khai thực 

hiện dự án, trong đó ưu tiên, bố trí nguồn vốn để triển khai hoàn trả các hạng mục 

nêu trên và đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân. 

- Kiến nghị 149: Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường 

từ cầu bản Thủy Thành đi bản Khà và bản Mùa Xuân với chiều dài khoảng 20 km: 

Dự án đường từ cầu bản Thủy Thành đi bản Khà và bản Mùa Xuân đã được 

HĐND tỉnh quyết nghị chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021, với tổng mức đầu tư không quá 80 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 

2024-2027 và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (chủ đầu 

tư) chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các bước 

tiếp theo của dự án, đảm bảo tuân thủ đúng Luật Đầu tư công và các quy định của 

pháp luật có liên quan, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ đi lại cho người 

dân trong xã. 

- Kiến nghị 151: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư nâng cấp, mở 

rộng đường tỉnh lộ 521E, 521D: Hiện nay, các công trình đã hoàn thành theo quy 

mô đầu tư được duyệt; tuyến ĐT.521D đã cơ bản đáp ứng được giao thông thông 

suốt và nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực. Trong thời gian tới, UBND tỉnh 

sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng 

thường xuyên, khắc phục sửa chữa kịp thời các hư hỏng của công trình và thực 

hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến; đồng thời, giao các sở, ngành, đơn vị 

liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn để nâng cấp, cải tạo các tuyến 

đường khi có đủ điều kiện về nguồn vốn.  

- Kiến nghị 159: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư nâng cấp hoàn 

chỉnh tuyến đường từ bản Quốc lộ 15 tại Pá Quăn đi bản Tà Cóm xã Trung Lý; các 

tuyến đường tại xã Mường Lý như: Đường từ Quốc Lộ 16 đi bản Trung Thắng, Sài 

Khao - bản Ún; tuyến đường từ Quốc lộ 16 tại bản Tài Chính xã Mường Lý đi xã 

Tân Xuân huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La nối Quốc lộ 6: Các dự này đã được đưa vào 

danh mục các dự án thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 huyện Mường Lát. Đề nghị UBND huyện Mường Lát chỉ đạo chủ đầu tư 

khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư, để khởi công và hoàn thành trong 

giai đoạn 2021-2025, nhằm phục vụ đi lại của người dân. 

- Đối với các kiến nghị khác của cử tri đề nghị đầu tư các công trình cầu, 

đường thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của các địa phương; cụ thể: Kiến nghị 

45: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh đầu tư tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến 

bãi biển Tiên Trang, là tuyến trục chính của đô thị du lịch Tiên Trang nhằm khai 

thác phát huy tiềm năng, lợi thế bãi biển Tiên Trang, thúc đẩy phát triển du lịch 

và từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Kiến nghị 66: 

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thống 

Nhất từ thị trấn Rừng Thông đi Đông Lĩnh - Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa. Kiến 

nghị 111: Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị hỗ trợ kinh phí cho địa phương làm 

đường giao thông tránh lũ từ Vân Cát của xã Cẩm Vân đi xã Quý Lộc, huyện Yên 

Định. Kiến nghị 117: Cử tri huyện Bá Thước đề nghị đầu tư xây dựng cầu để thay 
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thế và xóa bỏ các cầu tạm, cầu treo dân sinh, bến khách ngang sông, gồm:3 bến đò 

ngang bắc qua sông Mã; 10 cầu treo dân sinh và 10 cầu tạm khác bắc qua suối. Kiến 

nghị 124: Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 

tuyến giao thông từ xã Thành Tâm, Thành Công huyện Thạch Thành kết nối với xã 

Kỳ Phú, Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, chiều dài tuyến khoảng 

17 km, mặt đường 9m. Kiến nghị 126: Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị hỗ trợ 

kinh phí để đầu tư tuyến đường, điểm đầu kết nối với QL 217B tại thôn Vạn Bảo, 

xã Thành Tâm qua xã Ngọc Trạo, Thành An, Thành Thọ, điểm cuối kết nối với QL 

45 tại thôn Đồng Khanh xã Thành Thọ, dài khoảng 11km. Kiến nghị 130: Cử tri 

huyện Thạch Thành đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường nối từ Quốc 

lộ 217B đi cầu treo Thạch Quảng, xã Thạch Mỹ dài 1,6 km: 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, 

theo quy định tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh về việc 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 tỉnh 

Thanh Hóa thì việc đầu tư các tuyến đường này thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách 

cấp huyện, xã. Mặt khác, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được 

HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh đã phân bổ hết cho các chương trình, dự án 

nên không còn nguồn để bố trí vốn cho các dự án trên. Do đó, đề nghị UBND các 

huyện, thị xã rà soát, lựa chọn những công trình thực sự cấp bách để chủ động cân 

đối ngân sách địa phương hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư. Căn 

cứ kết quả thu ngân sách hằng năm và khả năng cân đối với các nhiệm vụ chi, 

UBND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ vốn 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 lợi và 

an toàn. 

2.2.3. Đầu tư hạ tầng thuỷ lợi 

- Kiến nghị 22: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị đầu tư, nâng cấp tuyến đê 

Thị Long từ cầu Trạp đến cống Đồng Hồ xã Thanh Thủy: Hiện tại, cao trình đê 

còn thấp, mặt cắt đê nhỏ (chiều rộng mặt đê từ 2,8-4,0m), mái dốc; mặt đê chưa 

được gia cố, khi gặp mưa thường xuyên bị trơn, lầy lội, gây khó khăn cho các 

phương tiện lưu thông trên đê cũng như công tác ứng cứu, hộ đê khi có sự cố. Vì 

vậy, việc đầu tư, nâng cấp tuyến đê đảm bảo an toàn chống lũ và giao thông trong 

khu vực như đề nghị của cử tri thị xã Nghi Sơn là cần thiết. Trước mắt đề nghị 

UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các xã, phường và đơn vị liên quan khẩn trương 

kiểm tra, rà soát có phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình 

trong mùa mưa lũ năm 2022. Về lâu dài, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo 

UBND tỉnh xem xét hỗ trợ nguồn kính phí để đầu tư nâng cấp tuyến đê, đảm bảo 

phòng chống lụt bão. 

- Kiến nghị 23: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị nâng cấp, mở rộng Cảng cá 

Lạch Bạng (phía Hải Thanh): Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và 
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PTNT phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai các bước thực hiện Dự 

án nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Bạng (phía Hải Thanh), thị xã Nghi Sơn thuộc 

thành phần dự án “Phát triển thủy sản bền vững”, vốn vay WB, do Bộ Nông 

nghiệp và PTNT làm chủ quản đầu tư, dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2022 

đến 2026.  

- Kiến nghị 29: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị có phương án tiêu - thoát lũ 

tại Khu công nghiệp số 4, để không gây ngập úng khu dân cư thôn Thông Bái, xã 

Tân Trường: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Khu công nghiệp số 4, Khu 

kinh tế Nghi Sơn do Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý. 

Vì vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công 

nghiệp phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ 

tầng Khu công nghiệp số 4 nghiên cứu, có giải pháp tiêu - thoát lũ cho Khu công 

nghiệp số 4 và vùng lân cận trong quá trình đầu tư xây dựng Khu công nghiệp này 

không gây cản trở, ách tắc dòng chảy khi có mưa, lũ làm ngập úng khu dân cư 

thôn Thông Bái, xã Tân Trường; đồng thời, có các giải pháp tiêu thoát phải phù 

hợp với Quy hoạch. 

- Kiến nghị 44: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh quan tâm 

đầu tư kiên cố hoá kênh Bắc, đoạn từ xã Quảng Lưu đến hết địa phận xã Quảng 

Lộc huyện Quảng Xương để đảm bảo việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

Quá trình khai thác, sử dụng đến nay nhiều vị trí trên tuyến kênh bị hư hỏng, 

xuống cấp ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, do nguồn 

vốn đầu tư, nâng cấp kênh lớn, nguồn ngân sách tỉnh còn eo hẹp. Do đó, trong thời 

gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu trước mắt bố trí 

kinh phí, có kế hoạch khắc phục các tồn tại, đảm bảo vận hành an toàn công trình, 

đảm bảo phục vụ sản xuất; đồng thời, sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham 

mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn để đầu tư kiên cố kênh Bắc khi có đủ điều kiện về 

nguồn vốn. 

- Kiến nghị 56: Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ cho thị xã 

Bỉm Sơn đầu tư cải tạo lại sông Tam Điệp nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi 

trường cho Nhân dân trên địa bàn và khu vực Bắc Thanh Hóa: Theo báo cáo của 

UBND thị xã Bỉm Sơn, thời gian tới đơn vị sẽ căn cứ vào yêu cầu thực tế trên địa 

bàn để đề xuất và huy động nguồn lực cho việc hoàn thiện đầu tư cải tạo lại sông 

Tam Điệp nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cho nhân dân trên địa bàn 

và khu vực Bắc Thanh Hóa. Ngoài ra, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 88/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã có Quyết định 

số 2211/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp 

đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội cho thị xã Bỉm Sơn và các vùng lân cận. 

- Kiến nghị 78: Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị khảo sát, có kế hoạch kịp 

thời kè hai bên bờ sông Nông Giang đoạn qua xã Xuân Bái: Do nguồn vốn đầu tư, 

nâng cấp kênh lớn, nguồn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp; để đảm bảo khơi thông dòng 

chảy, phục vụ sản xuất nông nghiệp, trước mắt UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH 

MTV Sông Chu bố trí kinh phí, có kế hoạch khắc phục các tồn tại, đảm bảo vận hành 

an toàn công trình, phục vụ sản xuất. Hiện nay, UBND tỉnh đã báo cáo với các Bộ, 
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ngành Trung ương, Ngân hàng Châu Á (ADB) đề xuất đầu tư dự án cải tạo và nâng 

cấp hệ thống tưới Bái Thượng (trong đó có sông Nông Giang) từ nguồn vốn vay ưu 

đãi của ADB để tổ chức thực hiện. 

- Kiến nghị 81: Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh quan tâm xử lý khẩn cấp 

tuyến đê hữu sông Cầu Chày và đê tả sông Cầu Chày qua địa bàn xã Yên Phú, 

huyện Yên Định: Để đảm bảo an toàn cho tuyến đê, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí 

để đầu tư nâng cấp theo Quyết định số 5399/QÐ-UBND ngày 19/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nuớc trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh 

Hóa và Nghị Quyết số 95/NQ-UBND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Yên Ðịnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng mức đầu tư là 8 tỷ 

đồng để thực hiện các vị trí xung yếu giai đoạn 1 với chiều dài 2,0 km, hiện nay 

công trình đang thi công. Đoạn còn lại sau khi dự án giai đoạn 1 hoàn thành, 

UBND tỉnh sẽ giao các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu hỗ trợ nguồn 

kinh phí để đầu tư nâng cấp. Trước mắt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Yên 

Định chỉ đạo UBND xã Yên Phú kiểm tra, rà soát có phương án phòng chống lụt 

bão và chuẩn bị các điều kiện về vật tư, nhân lực, phương tiện... đảm bảo an toàn 

công trình đê điều trong mùa mưa lũ năm 2022.     

- Kiến nghị 86: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến mặt 

đê sông Cầu Chày đoạn từ xã Thiệu Long đi xã Thiệu Quang: Để đảm bảo an toàn 

cho tuyến đê hữu sông Cầu Chày, HĐND huyện Thiệu Hóa đã có Nghị quyết số 

144/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa 

chữa khắc phục đê hữu sông Cầu Chày đoạn K33+600 - K35+650, xã Thiệu Long, 

huyện Thiệu Hóa, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Đối với các 

đoạn đê còn lại qua các xã Thiệu Giang, Thiệu Quang, trước mắt đề nghị UBND 

huyện Thiệu Hóa có phương án phòng chống lụt bão và chuẩn bị các điều kiện về 

vật tư, nhân lực, phương tiện theo phương châm, “4 tại chỗ”... đảm bảo an toàn 

công trình đê điều trong mùa mưa lũ năm 2022. Về lâu dài UBND tỉnh sẽ xem xét 

hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đáp ứng yêu cầu và nguyện 

vọng của cử tri. 

- Kiến nghị 87: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh giải quyết: tuyến kênh 

WB7 từ xã Thiệu Long đi xã Thiệu Quang chất lượng kém nước thường xuyên 

chảy ra dọc tuyến đường gây khó khăn cho sản xuất, đi lại và gây ô nhiễm môi 

trường đến các hộ dọc tuyến kênh: Để giải quyết hiện trạng nêu trên của cử tri, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã có kế hoạch 

xây dựng bục chắn trên đường quản lý dọc tuyến kênh để ngăn chặn tình trạng xe 

quá khổ, quá tải lưu thông gây ảnh hưởng đến an toàn kênh; giao UBND huyện 

Thiệu Hóa chỉ đạo UBND các xã Thiệu Long, Thiệu Quang nơi có tuyến kênh đi 

qua có biện pháp tuyên truyền, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm 

phạm vi bảo vệ tuyến kênh, đặc biệt là đối với hoạt động của xe cơ giới có tải trọng 

lớn lưu thông trên đường quản lý kênh, làm hư hỏng công trình và xả rác, súc vật 

chết vào nguồn nước trên kênh, gây ô nhiễm môi trường. 

- Kiến nghị 98: Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh kiến nghị với các cơ 

quan chức năng sớm thi công tuyến đê sông Mã tại Km K5 + 740 đến K5 + 780 
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thuộc khu phố Thành Nhân, thị trấn Vĩnh Lộc, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng 

và tài sản của nhân dân nhất là khi mùa mưa bão: Để bảo vệ cho khu dân dân cư 

khu phố Thành Nhân, thị trấn Vĩnh Lộc, việc đề nghị xây dựng kè chống sạt lở như 

đề nghị của cử tri là cần thiết. Trước mắt, đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc huy động 

nguồn lực tại chỗ khắc phục sạt lở, hư hỏng đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, 

tài sản của nhân dân; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ nhà, công trình, 

phương án sơ tán dân đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ. Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ 

báo cáo các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng công 

trình bảo vệ cho khu vực dân cư tại vị trí nêu trên. 

- Kiến nghị 115: Cử tri huyện Ngọc Lặc kiến nghị hiện nay trên địa phận 

của Trại giam số 5 thuộc Cục VIII Bộ Công an nằm trên địa giới huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa có đập ngăn nước, khi mưa về, nước thoát không kịp làm ngập 

úng hoa màu của Nhân dân làng Cao Khánh, Cao Thắng xã Cao Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc và phố Thăng Long của Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Đinh (thời gian 

gập úng từ 5 -7 ngày), đề nghị UBND tỉnh quan tâm có hướng giải quyết: Để đáp 

ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân xã Cao Thịnh huyện Ngọc Lặc 

và thị trấn Thống Nhất huyện Yên Định, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Ngọc 

Lặc, huyện Yên Định làm việc trực tiếp với Trại giam số 5 để có biện pháp phối 

hợp, điều tiết đóng mở cống trong mùa mưa lũ, giảm thiểu ngập úng cho diện tích 

hoa màu của nhân dân làng Cao Khánh, Cao Thắng xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc 

và phố Thăng Long của thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.  

- Kiến nghị 116: Cử tri huyện Ngọc Lặc Đề nghị Công ty thuỷ nông sông 

Chu quan tâm tu sửa, nâng cấp 2 tuyến mương cấp I, Tuyến 1 từ hồ Bai Manh xã 

Quang Trung đi Ngọc Liên, Tuyến 2 Hồ Bai Sơn, xã Đồng Thịnh đi Ngọc Liên: 

UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH MTV Sông Chu trên cơ sở mức độ hư hỏng của 

công trình, có kế hoạch và bố trí kinh phí tu sửa, nâng cấp 2 tuyến mương trên, đảm 

bảo vận hành an toàn công trình, phục vụ sản xuất của người dân. 

- Kiến nghị 131: Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị đầu tư, sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp Trạm bơm Đồng Luật và hồ Hón Ấm thuộc thôn Đồng Luật: Trước 

mắt, đề nghị UBND xã Thành Mỹ chỉ đạo hợp tác xã chủ động sửa chữa, khắc phục 

hư hỏng nhỏ để cấp nước tưới cho diện tích theo kế hoạch. UBND tỉnh đã giao 

UBND huyện Thạch Thành 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 phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. 

- Kiến nghị 152: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư xây dựng đập 

mương Tò bản Sáng, xã Quang Chiểu: Hiện tại khu vực đề xuất chưa có công trình 

và khu tưới, cử tri huyện Mường Lát kiến nghị đầu tư xây dựng đập mương Tò, bản 

Sáng để có thể cấp nước, phục vụ khai hoang sản xuất. Để đáp ứng nguyện vọng 

của cử tri, đề nghị UBND huyện Mường Lát căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu 

của người dân, nghiên cứu đề xuất bổ sung công trình vào Quy hoạch vùng huyện, 

quy hoạch sử dụng đất của huyện,… làm cơ sở đề xuất đầu tư công trình khi đảm 

bảo đủ các điều kiện cần thiết. 

- Kiến nghị 157: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị xây dựng đập kênh 

mương Nà Hượn bản Chai, xã Mường Chanh: Đề nghị UBND huyện Mường Lát 
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có kế hoạch đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn kinh phí của địa phương hoặc 

hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh cấp hàng năm qua các chương trình, như: 

Sự nghiệp kinh tế; vốn thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; vốn an 

toàn hồ đập và xử lý đê địa phương hoặc vốn xã hội hóa,... đồng thời, vì đây là đập 

tạm do người dân tự làm, đề nghị UBND huyện Mường Lát căn cứ vào tình hình 

thực tế và nhu cầu của người dân, nghiên cứu đề xuất bổ sung công trình vào Quy 

hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất,… làm cơ sở đề xuất đầu tư công trình.  

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

- Kiến nghị 24: Cử tri các huyện: Cẩm Thủy, Lang Chánh, Thạch Thành, 

Quan Hóa đề nghị với tỉnh quan tâm đầu tư các công trình nước sạch; thị xã Nghi 

Sơn đề nghị nâng cấp, đưa hệ thống nước sạch về phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân 

Khu tái định cư phường Mai Lâm và sớm hoàn thiện dự án:  

+ Về Cử tri các huyện: Cẩm Thủy, Lang Chánh, Thạch Thành, Quan Hóa đề 

nghị với tỉnh quan tâm đầu tư các công trình nước sạch: Chủ tịch UBND tỉnh đã 

ban hành các Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 phê duyệt chủ 

trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 266/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2020 về việc ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục công 

trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa (trong đó có hệ thống cấp nước sạch thuộc các huyện trên). Tuy 

nhiên, đến nay, chưa có doanh nghiệp quan tâm đầu tư.  

Với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân thuộc 

các huyện nêu trên, tỉnh đã hoàn thiện dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng 

phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa (vay vốn Ngân hàng thế giới); trong đó, có 

các Tiểu dự án cấp nước cho các xã, thị trấn huyện Lang Chánh, Quan Hóa, Cẩm 

Thủy, Thạch Thành, báo cáo và đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng 

Thế giới quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu 

sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 20413/UBND-

NN ngày 23/12/2021. Trước mắt, đề nghị UBND các huyện, xã chủ động nguồn lực 

tại chỗ để cải tạo, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị hư hỏng, 

xuống cấp; sau khi Ngân hàng Thế giới đồng ý triển khai dự án, UBND tỉnh sẽ khẩn 

trương tổ chức thực hiện, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho Nhân dân. 

+ Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị nâng cấp, đưa hệ thống nước sạch về phục 

vụ sinh hoạt cho Nhân dân Khu tái định cư phường Mai Lâm và sớm hoàn thiện 

dự án: Dự án Khu tái định cư phường Mai Lâm do Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và 

các Khu công nghiệp và làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục đầu tư hệ thống cấp 

nước sạch phục vụ cho nhân dân Khu tái định cư; vì vậy, để có nước sạch phục vụ 

Nhân dân, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN khẩn 

trương hoàn thành dự án và hệ thống cấp nước sạch để ổn định sinh hoạt, đời sống 

cho người dân tái cư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

- Kiến nghị 40: Cử tri các huyện Quảng Xương, Hà Trung kiến nghị tỉnh 

chỉ đạo Công ty Cổ phần kinh doanh điện Thanh Hóa nâng cấp đường dây, trạm 

biến áp, hệ thống cột đảm bảo điện sinh hoạt và an toàn cho Nhân dân: Theo báo 
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cáo của Sở Công Thương: Hiện nay, Công ty Công ty Cổ phần kinh doanh điện 

Thanh Hóa đang tiếp tục tập trung nguồn vốn, lập kế hoạch, phương án và triển khai 

đầu tư cải tạo lưới điện trên địa bàn các huyện Hà Trung và Quảng Xương, đầu tư 

mới 03 TBA với tổng công suất 820kVA trên địa bàn các xã: Hà Giang, Hà Long, 

huyện Hà Trung và xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Công Thương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần kinh doanh điện 

Thanh Hóa tiếp tục triển khai đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện trên địa bàn các 

huyện Hà Trung và Quảng Xương để đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt của Nhân dân. 

- Kiến nghị 112: Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị với cơ quan có thẩm quyền 

sớm hoàn thiện bàn giao 02 hợp tác xã điện (hợp tác xã dịch vụ điện năng phố 1 

và hợp tác xã điện Sơn Triều) cho ngành điện quản lý và sớm bố trí nguồn kinh 

phí sau bàn giao: Để sớm bàn giao lưới điện cho 02 HTX trên cho Công ty Điện 

lực Thanh Hóa, đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc:  

+ Chỉ đạo HTX dịch vụ điện năng phố I làm việc với Công ty điện lực Thanh 

Hóa để thực hiện bàn giao hệ thống điện khu phố Ngọc Minh, thị trấn Ngọc Lặc, 

huyện Ngọc Lặc cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.  

+ Chỉ đạo HTX dịch vụ điện năng Sơn Triều phối hợp với Công ty Điện lực 

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ bàn giao công trình hạ thế ở xã Ngọc Khê theo chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 31/10/2014. 

- Kiến nghị 153: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm phủ sóng điện 

thoại, điện lưới đến các bản chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại: Hiện 

nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn 

thông trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, lắp đặt các trạm 

BTS tại các khu vực chưa có sóng di động; phối hợp với UBND các huyện và Điện 

lực Thanh Hóa khảo sát, đầu tư, lắp đặt trạm BTS sau khi các bản này có điện lưới. 

Để giải quyết được nhanh chóng, dứt điểm những tồn tại này, UBND tỉnh sẽ đề 

nghị với BộThông tin và Truyền thông sử dụng quỹ viễn thông công ích để hỗ trợ 

các doanh nghiệp Viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng thông tin di động tại các bản 

có điều kiện kinh tế  - xã hội khó khăn và hỗ trợ việc duy trì hoạt động cho các trạm 

ở những khu vực này. 

Đối với các bản chưa có điện lưới: Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Lát 

còn 22 bản chưa có điện lưới quốc gia. UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương và chủ 

đầu tư dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện trong kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025; dự kiến năm 2022 sẽ có 6 bản có điện, các bản còn lại sẽ được 

cung cấp điện trong giai đoạn 2023-2025. 

- Kiến nghị 156: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư chương trình nước 

sạch trên địa bàn xã đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đồng thời phục vụ 

cho mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới toàn xã vào năm 

2025; Kiến nghị 158: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đầu tư các công trình nước 

sinh hoạt tại Bo Cúng bản Na Hin cung cấp cho 6 bản cụ thể: Na Hin, Cang, 

Bóng, Na Hào, Piềng Tặt và bản Chai, xã Mường Chanh: Cử tri huyện Mường Lát 

đề nghị đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung tại những thôn, bản chưa 
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có công trình cấp nước nhằm đảm bảo nhu cầu cấp nước phục vụ sinh hoạt của nhân 

dân; đồng thời, phục vụ cho mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn 

mới toàn xã vào năm 2025 là phù hợp. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách tỉnh còn 

nhiều khó khăn chưa có điều kiện bố trí nguồn vốn đầu tư nên để giải quyết đề nghị 

của cử tri, giao UBND huyện Mường Lát thực hiện lồng ghép các chương trình, dự 

án đã và đang triển khai trên địa bàn huyện, trong đó có Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

và thiểu số hoặc nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư công trình cấp nước tập trung cho 

các thôn, bản chưa có công trình cấp nước tập trung. 

3. Về cơ chế, chính sách 

- Kiến nghị 35: Cử tri và Nhân dân huyện Quảng Xương kiến nghị UBND 

tỉnh có cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư khai thác, phát huy, tiềm 

năng, lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng các xã ven biển từ xã Quảng Thái đến 

xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương: Tỉnh không có chủ trương ban hành chính 

sách phát triển du lịch riêng cho từng địa phương và chính sách phát triển du lịch 

riêng cho loại hình du lịch biển. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang 

tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết ban 

hành chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 để 

áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi chính sách được ban hành, UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện và nếu các dự án, 

doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động phát triển du lịch tại huyện Quảng 

Xương thuộc đối tượng và đáp ứng cái điều kiện để hưởng chính sách thì sẽ được 

giải quyết theo quy định (Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xây dựng khu 

dịch vụ du lịch phức hợp; Chính sách hỗ trợ đầu tư mới hoặc nâng cấp, cải tạo nhà 

vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du 

lịch thuê - homestay; Hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch đến Thanh 

Hoá; Hỗ trợ Chi nhánh kinh doanh dịch vụ lữ hành tại tỉnh Thanh Hoá; Chính sách 

hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn 

tỉnh, gồm tàu thủy và xe khách hạng sang phục vụ khách du lịch; Chính sách hỗ trợ 

đào tạo ngoại ngữ cho hướng dẫn viên du lịch; Chính sách hỗ trợ tham gia các sự 

kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; Chính sách hỗ trợ xây dựng phần mềm 

ứng dụng du lịch thông minh trong các cơ sở lưu trú du lịch; Chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch xanh, du lịch bền vững). 

- Kiến nghị 57: Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị tỉnh có cơ chế chính sách hỗ 

trợ cho người có công, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà ở: Ngày 30/12/2021, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó, tại Điều 102 có 

quy định về “Hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối 

với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng”. 

UBND tỉnh đã tổng hợp số lượng hộ gia đình có công với cách mạng và 

thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, gửi Bộ Xây dựng tại Công văn 

số 4370/UBND-CN ngày 01/4/2022. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp, Dự 

thảo chính sách hỗ trợ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sau khi chính sách 
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được ban hành, trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành, UBND tỉnh sẽ giao Sở 

Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực 

hiện chính sách. 

- Kiến nghị 58: Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị tỉnh xem xét lại việc hưởng 

chế độ của đối tượng thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học của một số 

đối tượng là chưa chính xác: Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTr ngày 

14/02/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh 

tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. Ngày 06/5/2022, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã ban hành Kết luận số 96/KL-TTr về việc thực hiện chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã phát hiện 2.114 trường hợp 

không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hoặc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định, trong đó 696 trường hợp không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn hưởng chế độ 

hằng tháng, 39 trường hợp phải điều chỉnh mức hưởng trợ cấp hằng tháng; 781 

trường hợp cần tiếp tục kiểm tra về tình trạng dị dạng, dị tật và khả năng lao động 

của đối tượng gián tiếp; 579 trường hợp cần bổ sung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định; 19 trường hợp cần xem lại kết quả giám định y khoa. 

- Kiến nghị 63: Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh bổ sung nguồn vốn cho 

vay giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội, vì hiện nay nhiều hộ gia 

đình không còn thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng muốn được tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất: 

Việc bổ sung nguồn vốn cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội thuộc thẩm 

quyền của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. Để tạo điều kiện cho các hộ dân 

được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội; trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ 

phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh báo cáo Ngân hàng chính sách xã 

hội Việt Nam xem xét, giải quyết theo kiến nghị của Cử tri huyện Nông Cống. 

- Kiến nghị  64: Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh xây dựng cơ chế chính 

sách hợp lý trong việc khám chữa bệnh giữa bệnh viện công và bệnh viện tư: Hiện 

nay, các đối tượng chỉ được hưởng chế độ hỗ trợ chính sách khám, chữa bệnh cho 

người nghèo khi khám, chữa bệnh tại  các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc tỉnh Thanh 

Hóa đúng tuyến chuyên môn kĩ thuật theo quy định. Việc hỗ trợ người dân hưởng 

chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại các cơ sở y tế ngoài công lập ko 

thuộc thẩm quyền, phạm vi điều chỉnh của UBND tỉnh. 

- Kiến nghị 65: Cử tri các huyện Nông Cống, Thiệu Hóa đề nghị có cơ chế, 

chính sách hỗ trợ nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm Non: Chính sách hỗ trợ 

kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em tại các trường mầm non được quy định tại 

Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. 

Trên cơ sở các văn bản điều hành và hướng dẫn thực hiện, đề nghị UBND các 

huyện, thị, thành phố xác định đúng và chi trả cho các đối tượng theo đúng quy định 

hiện hành. 

 - Kiến nghị 76: Cử tri xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân kiến nghị có 02 đối 

tượng người có công thương binh 91% là ông Nguyễn Duy Khánh và ông Phạm 

Văn Hiếu, xã đã hướng dẫn gia đình làm hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ từ tháng 4 

năm 2021 nhưng chưa có cơ sở xác nhận liệt sỹ do thiếu biên bản giám định y 
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khoa. Vì vậy đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn 

thiện, bổ sung văn bản giám định y khoa cho đối tượng được suy tôn liệt sỹ theo 

quy định: Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hồ sơ của ông 

Phạm Văn Hiếu và ông Nguyễn Duy Khánh thiếu biên bản giám định y khoa nên 

chưa có cơ sở xem xét xác nhận liệt sĩ. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã gửi Công văn số 677/SLĐTBXH-NCC ngày 10/3/2022 đến UBND huyện 

Thọ Xuân để thông báo đến các thân nhân người có công. Để đảm bảo chính sách 

cho các đối tượng là người có công, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Y tế, Trung tâm Giám định y khoa và các đơn vị liên quan 

tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Kiến nghị 83: Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh có chính sách luân 

chuyển bác sỹ có tay nghề cao ở tuyến tỉnh, huyện về tuyến cơ sở; đồng thời chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn có giải pháp phù hợp để cấp thuốc bảo hiểm y tế đối với 

cấp cơ sở:  

+ Về đề nghị tỉnh có chính sách luân chuyển bác sỹ có tay nghề cao ở tuyến 

tỉnh, huyện về tuyến cơ sở: Hiện nay, các bệnh viện tuyến trên vẫn thường xuyên 

hỗ trợ tuyến dưới thông qua công tác chỉ đạo tuyến; đối với các kỹ thuật cao, kỹ 

thuật mới thực hiện tại tuyến dưới, nếu các đơn vị tuyến dưới có yêu cầu sẽ đăng 

ký với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương hỗ trợ theo Đề án 1816. Hằng 

năm, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu đào tạo, chỉ đạo tuyến của các đơn vị đề nghị bệnh 

viện tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, do nhân lực có chất 

lượng cao đều thiếu ở tất cả các tuyến nên việc luân chuyển gặp khó khăn.  

+ Về  chỉ đạo cơ quan chuyên môn có giải pháp phù hợp để cấp thuốc bảo 

hiểm y tế đối với cấp cơ sở: Danh mục cấp thuốc BHYT tại các cơ sở y tế thực 

hiện theo Thông tư số30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 về Danh 

mụcvà tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng 

xạvà chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 

và Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 quy định gói dịch vụ y tế 

chotuyến y tế cơ sở. Hiện nay, Bộ Y tế đang dự thảo xin ý kiến Thông tư sửa đổi 

Thông tư  số  30/2018/TT-BYT; theo đó sẽ bỏ quy định về thanh toán bảo hiểm y 

tế đối với thuốc theo hạng bệnh viện. 

- Kiến nghị 108: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn 

cụ thể việc di dời các hộ dân đang sinh sống ở ngoại đê vi phạm các quy định tại 

Nghị quyết 84 của HĐND tỉnh về quy hoạch phòng chống lũ trên các tuyến sông: 

Trước mắt, đề nghị UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các đơn vị chức năng và 

UBND các xã có các hộ dân đang sinh sống ở bãi sông phối hợp với Hạt Quản lý 

đê Hà Trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê 

điều và phòng chống thiên tai đến toàn thể người dân, đặc biệt là nhân dân sinh 

sống ven đê nhằm nâng cao nhận thức người dân, nâng cao hiệu quả quản lý; đồng 

thời quản lý chặt chẽ không để phát sinh vi phạm pháp luật về đê điều, Phòng 

chống thiên tai. Về lâu dài, đề nghị UBND huyện Hà Trung kiểm ra, rà soát các hộ 

dân cần phải di dời trên địa bàn theo quy định; xây dựng phương án di dời báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Kiến nghị 135: Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị sớm có chương trình, 
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kế hoạch, hướng dẫn… thực hiện chính sách đối với vùng miền núi, dân tộc thiểu 

số theo Nghị quyết 88/2019 của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định 

số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 

huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 

2021 - 2025, Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025, Quyết định số 624-QĐ/TU, ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy 

Thanh Hóa về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh 

Hóa giai đoạn 2021-2025,...: Hiện nay, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua và 

ban hành Nghị quyết số 258/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc và thiểu số; Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày13/7/2022 về phân 

bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự 

toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc và thiểu số; Nghị quyết số 257/2022/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2022 về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày13/7/2022 về phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách trung 

ương năm 2022 thực hiệnChương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị UBND huyện Thường Xuân tổ 

chức tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các CTMTQG trên địa bàn huyện.  

Thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy Thanh 

Hóa về ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh 

Hóa giai đoạn 2021 - 2025,  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND 

ngày 14/12/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 

23/7/2021; trong đó, cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, chính sách; phân 

công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện 

miền núi trong triển khai thực hiện, nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 

624-QĐ/TU ngày 23/7/2021. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân 

tộc tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển 

khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách cho vùng miền núi 

dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi của tỉnh.  

- Kiến nghị 147: Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh nghiên cứu, xây 

dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thị trấn đối với các huyện 

nghèo của tỉnh: UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị này; trong thời gian tới, UBND 

tỉnh đã giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và 

UBND 06 huyện nghèo của tỉnh nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 
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4. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, quản lý tài sản công và đầu tư 

4. 1. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách và quản lý tài sản công 

- Kiến nghị 13: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị xem xét, giải quyết 

tình trạng dư thừa các công sở, nhà văn hóa phố, thôn sau khi sáp nhập; đồng 

thời, mở rộng, nâng cấp các nhà văn hóa đang sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt của Nhân dân; Kiến nghị 14: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh thống 

nhất chủ trương cho thành phố Thanh Hoá tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và 

tài sản trên đất của 43 nhà văn hoá dôi dư sau sáp nhập; số tiền thu được từ đấu 

giá điều tiết ngân sách tỉnh được dùng để hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo các nhà 

văn hoá phố, thôn trên địa bàn thành phố Thanh Hoá: Phương án tổng thể sắp xếp 

lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Thanh 

Hóa quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 

4436/UBND-KTTC ngày 04/4/2022. Theo đó, 43 cơ sở nhà đất là nhà văn hóa 

phố, thôn dôi dư sau sáp nhập được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chuyển giao 

cho UBND thành phố Thanh Hóa quản lý, xử lý. Vì vậy, đề nghị UBND thành 

phố Thanh Hóa tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá lại hiện trạng tài sản để đưa tài 

sản vào sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài 

sản công; trường hợp sau khi rà soát, tài sản công thực sự dôi dư, không có nhu 

cầu sử dụng thì lập phương án, hồ sơ xử lý đối với từng trường hợp cụ thể, gửi về 

Sở Tài chính để tổng hợp. 

Trên cơ sở đề xuất hình thức xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của UBND thành 

phố Thanh Hóa, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn có 

liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp theo các quy 

định hiện hành và tình hình thực tế. 

Trường hợp phương án bán đấu giá tài sản đối với 43 nhà văn hóa dôi dư nêu 

trên được cấp có thẩm quyền thống nhất thông qua, số tiền thu được từ bán tài sản 

sẽ được điều tiết các cấp ngân sách theo quy định hiện hành (Nghị quyết số 

176/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, tỷ 

lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025). 

- Kiến nghị 15: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị thống nhất chủ trương 

cho UBND thành phố Thanh Hóa được thực hiện ghi thu tiền sử dụng đất tái định 

cư, ghi chi chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư hoặc có văn bản hướng 

dân thủ tục để thực hiện thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các 

hộ đã thực hiện đổi đất xây dựng nhà văn hóa dư thừa sau sáp nhập: Về việc này, 

Sở Tài chính đã có Công văn số 4145/STC-QLNS&TKTC ngày 29/7/2022 về việc 

giải quyết vướng mắc các trường hợp đổi đất xây dựng nhà văn hóa chưa được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính căn 

cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp UBND thành phố và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan xử lý nội dung trên theo quy định. 

- Kiến nghị 17: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh xem xét, bố trí 

nguồn vốn ngân sách tỉnh và giao cho UBND thành phố Thanh Hóa đầu tư cải 

tạo, chỉnh trang, nâng cấp các di tích lịch sử, công trình văn hóa tiêu biểu trên địa 
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bàn thành phố (các công trình được Tỉnh giao cho thành phố quản lý), như: Khu 

Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, Tượng 

đài Thanh niên xung phong chiến thắng...Thời gian hoàn thành trước ngày 

30/4/2024 để chào mừng Kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ (1804 - 2024), 30 năm 

thành lập thành phố Thanh Hóa (1994 - 2024) và 10 năm thành phố được công 

nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh (2014 - 2024): Hiện nay, nguồn ngân sách tỉnh 

còn hạn hẹp; do đó, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa chủ động bố trí từ 

nguồn ngân sách thành phố và kêu gọi, huy động các nguồn xã hội hoá để đầu tư 

cải tạo khuôn viên, chỉnh trang khu di tích nhằm chào mừng Kỷ niệm 220 năm đô 

thị tỉnh lỵ (1804 - 2024), 30 năm thành lập thành phố Thanh Hóa (1994 - 2024) và 

10 năm thành phố là Đô thị loại I trực thuộc tỉnh (2014 - 2024) như nội dung kiến 

nghị của Cử tri thành phố Thanh Hóa; tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ thành phố Thanh 

Hóa khi cân đối được nguồn. 

- Kiến nghị 30: Cử tri các huyện Hoằng Hóa, Hà Trung đề nghị tỉnh sớm có 

chủ trương, giải pháp về việc xử lý, sử dụng công sở xã, nhà văn hóa thôn dôi dư 

sau sáp nhập: Các cơ sở nhà, đất là công sở xã, nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập 

trên địa bàn các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý. Vì vậy, trên cơ sở đề xuất hình thức xử 

lý cơ sở nhà, đất dôi dư của UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh sẽ 

giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan tham 

mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp theo các quy định hiện hành 

và tình hình thực tế. 

- Kiến nghị 37: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh quan tâm 

chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án do Công ty SoTo làm chủ đầu tư tại xã 

Tiên Trang: Đến nay, UBND huyện Quảng Xương chưa hoàn thành GPMB toàn 

bộ dự án để bàn giao đất cho nhà đầu tư (còn khoảng 30 ha chưa hoàn thành 

GPMB). Ngoài ra, do việc GPMB chưa liền khu liền khoảnh, dẫn đến khó khăn 

trong quản lý khu vực giáp ranh giữa đất đã hoàn thành GPMB và các hộ dân chưa 

GPMB còn xen lẫn trong khu vực, dẫn đến việc Công ty SOTO có nhiều khiếu nại 

về việc các hộ dân lấn chiếm đất, GPMB không gọn từng khu dẫn đến nhà đầu tư 

không thể đầu tư đồng bộ hạ tầng dự án. Do đó, để giải quyết khó khăn, vướng 

mắc, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Quảng Xương có cam kết tiến độ và khẩn 

trương hoàn thành GPMB dự án đảm bảo theo quy định, hạn chế việc tranh chấp, 

khiếu nại. 

- Kiến nghị 38: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh xem xét, không đưa 

xã Quảng Bình vào danh sách các đơn vị thuộc diện hưởng tỷ lệ 10% điều tiết tiền 

đấu giá quyền sử dụng đất; Kiến nghị 43: Cử tri các huyện: Quảng Xương, Yên 

Định, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nông Cống, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Thành đề 

nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh Nghị quyết về phân chia tỷ lệ % tiền đấu giá quyền 

sử dụng đất; tăng tỷ lệ % phân chia tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho cấp 

huyện, xã để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội; Kiến 

nghị 106: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tiếp tục được hưởng 70% tiền đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với xã vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong 3 

năm đầu: Ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
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176/2021/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025. Trong đó, 

quy định tỷ lệ điều tiết số thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách. Theo quy 

định tại điểm a, khoản 7, Điều 9 của Luật NSNN năm 2015: “Trong thời kỳ ổn 

định ngân sách không thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

các cấp ngân sách”. Vì vậy, đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện theo quy 

định hiện hành. 

- Kiến nghị 41: Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị UBND tỉnh tiếp tục 

quan tâm quy hoạch, ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư tôn tạo khu di tích lịch sử 

Bến phà Ghép, xã Quảng Trung, điểm du lịch Chùa Đồng, xã Quảng Thạch huyện 

Quảng Xương để giáo dục truyền thống cách mạng, hình thành điểm du lịch tâm 

linh, lịch sử của tỉnh, của huyện:  

+ Địa điểm Bến Phà Ghép, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương và xã Hải 

Châu, thị xã Nghi Sơn được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia tại Quyết định số 2233/QĐ-

BVHTTDL ngày 26/6/1995. Ngày 18/8/2022, UBND, tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 201/KH-UBND về Bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích  

lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025, trong đó có 

dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tich lịch sử, địa điểm Bến phà Ghép và xây dựng khu 

tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Bá Ngọc. 

+ Chùa Đồng, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương là di tích chưa được 

xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009. Do đó, đề nghị chính quyền địa 

phương và nhà chùa huy động, kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, tôn 

tạo chùa Đồng, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

- Kiến nghị 62: Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh bố trí triển khai 

nguồn kinh phí để được tiếp tục thực hiện dự án tiêu thoát lũ Sông Nhơm: Theo 

Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa 

và Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

Thanh Hóa; trong giai đoạn 2021-2025, dự án Tiêu thoát lũ sông Nhơm được bố 

trí vốn là 33.100 triệu đồng (đã giao kế hoạch vốn năm 2021) để thu hồi vốn ứng 

trước, không được bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án. Để hoàn 

thành việc đầu tư dự án đến điểm dừng kỹ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến 

chỉ đạo tại Công văn số 11704/UBND-NN ngày 10/8/2022 giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn 

để tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình thuộc dự án tiêu thoát lũ 

sông Nhơm từ nguồn đầu tư (nguồn thu tiền sử dụng đất) hoặc từ nguồn sự nghiệp 

kinh tế theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 13357/UBND-NN 

ngày 24/9/2020. Do đó, sau khi các đơn vị tham mưu được nguồn vốn, UBND tỉnh 
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sẽ chỉ đạo triển khai theo quy định. 

- Kiến nghị 101: Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng trường THCS Hà 

Tiến hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo học tập: Trong năm 2022, UBND tỉnh 

đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình giáo dục trên 

địa bàn một số huyện tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 (trong 

đó có Trường mầm non Hà Bắc, huyện Hà Trung). Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn 

nhiều công trình giáo dục đã cũ hỏng, xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp nên 

đề nghị UBND huyện Hà Trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá 

sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án đang đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

- Kiến nghị 105: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh phân bổ tỷ lệ phần 

trăm quỹ phát triển đất lúa cho huyện là 35% để huyện tu sửa công trình phục vụ 

nông nghiệp địa phương: HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 

114/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, không còn quy định về việc 

phân bổ 35% kinh phí từ nguồn thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và nguồn 

Trung ương bổ sung cho các huyện, thị xã, thành phố (nội dung này được quy định 

tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 2/7/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa 

đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị quyết số 114/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021). Vì vậy, đề nghị huyện Hà Trung tiếp tục thực hiện theo quy định hiện 

hành. Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của mỗi địa phương, tỉnh sẽ xem xét hỗ 

trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

theo quy định. 

- Kiến nghị 145: Cử tri các xã, thị trấn huyện Quan Sơn kiến nghị tỉnh quan 

tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhất là các xã biên giới, các xã ở xa trung tâm 

huyện, để đảm bảo điều kiện nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ thuộc diện điều động 

từ huyện về xã và từ xã này sang xã khác: Theo quy định tại Nghị quyết số 

176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc 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 tỉnh Thanh Hóa; nhiệm vụ chi của ngân sách cấp 

huyện gồm: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới; hỗ trợ nâng cấp trụ sở các cơ quan 

hành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện, cấp xã”. Do đó, đề nghị UBND 

huyện Quan Sơn căn cứ vào các quy định nêu trên và các quy định liên quan để 

thực hiện. 

4.2. Về lĩnh vực đầu tư trực tiếp 

- Kiến nghị 114: Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét 

việc Công ty cổ phẩn tập đoàn Miền núi triển khai thi công dự án tổ hợp khách 

sạn nhà hàng tại thị trấn Ngọc Lặc (khu phố Nguyễn Du): Theo Quyết định số 

4625/QĐ-UBND, ngày 17/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn 

cho Công ty cổ phần tập đoàn miền núi đến ngày 07/11/2021 phải hoàn thành dự 

án. Cho đến nay đã quá hạn nhưng dự án vẫn không có động thái được triển khai 

thực hiện. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xử lý theo quy định: Ngày 
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08/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số 4704/UBND-NN giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan để rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

- Kiến nghị 121: Cử tri Thị trấn Lang Chánh đề nghị tỉnh thu hồi quyết định 

chấp thuận đầu tư xây dựng bến xe Lang Chánh đối với Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ. Theo Quyết định số 2293/QĐ-UBND, ngày 

18/6/2018 thời gian khởi công là tháng 9 năm 2018, thời gian hoàn thành đưa vào 

sử dụng tháng 02/2020. Tuy nhiên, đến nay đã 4 năm với 3 lần gia hạn nhưng dự 

án vẫn chưa được thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, 

việc dự án bến xe triển khai chậm đã làm ảnh hưởng đến việc di dời chợ Lang 

Chánh ra vị trí bến xe cũ hiện nay cũng như tổng thể quy hoạch thị trấn mở rộng: 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ có đề nghị điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án (tiến độ thực hiện dự án, phạm vi khu đất). Tuy nhiên, do trong 

phạm vi khu đất thực hiện dự án có một số thửa có nguồn gốc là đất trụ sở cơ quan 

nhà nước được xác định là tài sản công nên Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại 

Công văn số 4996/UBND-THKH ngày 13/4/2022, theo đó đề xuất của Công ty chưa 

có cơ sở để xem xem xét, giải quyết và giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

UBND huyện Lang Chánh và các đơn vị liên quan, căn cứ các quy định của pháp 

luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức rà soát và đề xuất phương án, để 

sớm giải quyết vướng mắc nêu trên, làm cơ sở để hướng dẫn Công ty tiếp tục triển 

khai thực hiện các thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, việc cử tri huyện 

Lang Chánh đề nghị thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu bến xe thị trấn 

Lang Chánh tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh do Công ty cổ phần Đầu tư 

Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ là chưa có cơ sở.  

5. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

5.1. Lĩnh vực giáo dục 

- Kiến nghị 26: Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị thống nhất chủ trương 

chuyển Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã về vị trí 

trường THCS Lương Chí cũ tại đường Lê Thế Sơn, phường Hải Hòa, thị xã Nghi 

Sơn: Ngày 16/6/2022, UBND thị xã Nghi Sơn đã có Tờ trình 102/TTr-UBND báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phương án sắp xếp cơ sở đào tạo đối với Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn và trường Cao đẳng 

nghề Nghi Sơn; trong đó, đề nghị chuyển Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên thị xã về vị trí cũ của trường THCS Lương Chí tại đường Lê 

Thế Sơn, phường Hải Hòa. 

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Coongn văn số 4660/STC-QLCSGC 

ngày 24/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 12771/UBND-KTTC 

ngày 29/8/2022, có ý kiến chỉ đạo: Hiện tại chưa đủ cơ sở để giải quyết việc điều 

chuyển cơ sở nhà, đất Trường trung học cơ sở Lương Chí (cũ) (đang dôi dư sau 

khi sắp xếp lại) cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị 

xã Nghi Sơn quản lý, sử dụng. Theo đó, chưa có cơ sở để sắp xếp, bố trí cơ sở đào 

tạo tạm thời cho Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tại Trung tâm Giáo dục nghề 
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nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn và giải quyết các nội dung khác 

có liên quan, như đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 102/TTr-

UBND ngày 16/6/2022. Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương hoàn chỉnh 

hồ sơ đề nghị phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã và gửi về Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử 

lý nhà, đất tỉnh (qua Sở Tài chính) để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt theo quy định. 

- Kiến nghị 31: Cử tri các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa đề nghị tỉnh có 

phương án giải quyết 65 hợp đồng giáo viên mầm non theo Nghị định số 

06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ: (1) tiếp tục gia hạn 

hợp đồng đến ngày 31/12/2022 và cấp kinh phí để chi trả lương cho 65 trường 

hợp giáo viên hợp đồng nêu trên; UBND tỉnh bổ sung biên chế để huyện thực hiện 

tuyển dụng 65 trường hợp trên theo quy định; (2) cho cơ chế để tạm thời chuyển 

65 đối tượng trên sang dạng hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP 

của Chính phủ; Kiến nghị 148: Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh xem xét, sớm 

hợp đồng lại 76 giáo viên Mầm non thuộc diện hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ đã hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2022: Căn cứ Nghị quyết số 318/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 3027/QĐ-UBND ngày 08/9/2022, giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo 

dục mầm non và phổ thông công lập cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 của tỉnh Thanh Hoá là 1.681 biên chế; trong đó, 

biên chế Mầm non là 818 biên chế (huyện Hoằng Hóa là 94 biên chế; huyện Thiệu 

Hóa là 48 biên chế; huyện Quan Sơn là 65 biên chế); đề nghị UBND các huyện tổ 

chức triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ cấp bổ sung 

kinh phí theo số biên chế giáo viên của các cấp học được giao bổ sung năm 2022 

cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Kiến nghị 52: Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị tỉnh sớm có biện pháp hỗ trợ, 

cấp trang thiết bị dạy học kịp thời. Hiện tại trang thiết bị, đồ dùng học tập được 

cấp quá ít so với đầu lớp, khó khăn trong thực hiện chương trình đổi mới giáo dục 

phổ thông: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan thực hiện việc cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học kịp thời. 

Dự kiến, thiết bị dạy học lớp 2, lớp 6 sẽ được bàn giao, lắp đặt kịp thời phục vụ 

việc dạy học năm học 2022-2023; đối với thiết bị dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 

đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường huy 

động các nguồn lực, bố trí ngân sách địa phương để tiếp tục trang cấp thiết bị dạy 

học cho các nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giao dục trong giai đoạn 

hiện nay, đối với các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện 

Hậu Lộc nói riêng. 

- Kiến nghị 91: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh có chủ trương, giải pháp 

để bộ môn tin học có giáo viên trên địa bàn huyện trong năm học 2022- 2023: Đề 
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nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nói chung và UBND huyện Thiệu Hóa nói 

riêng thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên Tin học trên địa bàn 

toàn tỉnh nói chung và huyện Thiệu Hóa nói riêng như sau: Các huyện, thị, thành 

phố chủ động cân đối chỉ tiêu biên chế được giao (kể cả biên chế được giao bổ 

sung theo Quyết định 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị) và biên chế 

hiện có giữa các cấp học để xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tin học trình 

UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện hợp đồng giáo viên Tin học theo quy định tại 

Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ nếu chưa tuyển đủ theo chỉ 

tiêu được phê duyệt; thực hiện biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp 

(trong huyện) đối với giáo viên Tin học chưa dạy đủ số tiết theo quy định, nhằm 

cân đối đội ngũ giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, giữa các địa phương; đề xuất 

nhu cầu đào tạo giáo viên Tin học hằng năm với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng 

hợp trình UBND tỉnh đặt hàng đào tạo mới hoặc đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo 

viên Tin học với các cơ sở đào tạo nhằm tạo nguồn để tuyển dụng giáo viên; tiếp 

tục chọn, cử giáo viên Tin học chưa đạt trình độ chuẩn tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng theo quy định. 

- Kiến nghị 92: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh có văn bản hướng dẫn 

cụ thể để chi trả số tiền tăng cho giáo viên vượt quá giờ quy định: Liên Bộ: Giáo 

dục và Đào tạo, Nội vụ và Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương 

dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; theo đó, tại Điều 

3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC đã hướng dẫn 

cụ thể, chi tiết việc thanh toán, chi trả tiền tăng giờ cho giáo viên vượt giờ quy định. 

Vì vậy, đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện theo đúng hướng dẫn, để đảm 

bảo quyền lợi cho giáo viên. 

- Kiến nghị 93: Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh điều chỉnh lại văn bản 

cho phù hợp với việc chi trả tiền lương giáo viên dạy trẻ khuyết tật, vì quy định 

này rất khó thực hiện cho cơ sở: Ngày 08/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

Công văn số 9972/UBND-VX giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định hiện hành của 

pháp luật, có văn bản hướng dẫn thống nhất về thành phần hồ sơ thực hiện chính 

sách chi trả tiền trợ cấp cho giáo viên trực tiếp tham gia đứng lớp dạy trẻ khuyết 

tật trong các lớp hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của 

pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 

Công văn số 1901/SGDĐT-KHTC về việc Hướng dẫn hồ sơ chi trả chế độ phụ 

cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức 

giáo dục hòa nhập. Hiện nay, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đang thực 

hiện theo Công văn số 1901/SGDĐT-KHTC. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, 

nếu còn có vướng mắc, các đơn vị, trường học tiếp tục phản ánh về Sở Giáo dục 

và Đào tạo để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.  

- Kiến nghị 123: Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh bố trí kinh phí di 

dời 2 khu của trường Tiểu học và Mầm Non xã Tam Văn, nằm ở khu vực không 

đảm bảo an toàn, nguy cơ bị lũ ống, lũ quét và thường xuyên bị ngập lụt vào mùa 

mưa bão, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học, cũng như an toàn tính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-176067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-176067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-176067.aspx
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mạng của giáo viên, học sinh trên địa bàn xã: Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, 

học sinh và việc dạy, học, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Lang Chánh báo 

cáo phương án di dời Trường Tiểu học và Mầm non xã Tam Văn đến vị trí mới, 

trên cơ sở đó, sẽ giao các sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

- Kiến nghị 142: Cử tri xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa đề nghị cấp trên đầu 

tư xây dựng điểm trường Mầm Non, Trường Tiểu học Khu Ho, Cháo (do hiện nay 

cả 2 điểm trường đều xuống cấp, nhất là Trường tiểu học xây dựng từ năm 1998;  

đầu tư nâng cấp trường học của 3 cấp, cần di dời 2 trường học ra Trung tâm xã 

để đảm bảo an toàn giao thông và đạt chuẩn quốc gia vì hiện nay 3 trường đang 

cùng 1 khu rất hẹp, không đảm bảo các tiêu chuẩn cho việc dạy và học): Để kịp 

thời khắc phục tình trạng như Cử tri xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa đề nghị, đồng 

thời đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học, đảm bảo tiêu chí của trường đạt chuẩn 

quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quan Hóa khảo sát, báo cáo đánh 

giá thực trạng, giải pháp khắc phục và phương án di dời. Trên cơ sở đó, sẽ giao 

các sở, ngành chức năng tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định 

phương án.   

- Kiến nghị 154: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm đầu tư xây 

dựng Trường trung học cơ sở xã Quang Chiểu; điểm trường lẻ đã xuống cấp trên 

địa bàn huyện: UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Mường Lát báo cáo thực trạng 

về việc cơ sở vật chất của Trường THCS xã Quang Chiểu, các điểm lẻ xuống cấp, 

đề xuất phương án giải quyết, trên cơ sở đó, sẽ giao các sở, ngành chức năng tham 

mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

5.2. Lĩnh vực văn hóa 

- Kiến nghị 9: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh sớm đặt tên cho 

các tuyến đường nội bộ thuộc MBQH số 1334, đường Triệu Quốc Đạt, thuộc Tổ 

dân phố Hậu Thành, phường Điện Biên: Ngày 27/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 7463/UBND-VX: “đồng ý lùi thời gian lập và 

trình Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố 

Thanh Hóa (Đề án) đến khi hoàn thành việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành 

phố Thanh Hóa, theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND 

thành phố. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố 

Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các đơn vị có liên quan để triển khai lập và trình Đề án theo quy định 

của pháp luật”. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa, căn cứ vào ý kiến 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản nêu trên để trả lời Cử tri thành phố 

Thanh Hóa. 

- Kiến nghị 60: Cử tri huyện Nga Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo việc 

bảo quản, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, danh thắng đã được công nhận trên 

địa bàn huyện: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 

18/8/2022 về Bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - 

văn hoá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; trong đó, huyện Nga 

Sơn có các di tích: Chùa Thượng và Phủ Sến, xã Nga Thắng; Cụm di tích Chùa 

Thạch Tuyền, Đền Đông, Đền Đoài, xã Nga Thạch; Phủ Thông (thuộc Khu di tích 
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thắng cảnh Nga An), xã Nga An; Đình Chí Đức, xã Nga Thanh. Trong thời gian 

tới, căn cứ khả năng cân đối vốn, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ huyện Nga Sơn bảo quản, 

trùng tu, tôn tạo các di tích này. 

- Kiến nghị 70: Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

chức năng quan tâm đầu tư tôn tạo Đền thờ Lê Thì Hiến xã Thọ Phú, Làng Quần 

tín xã Thọ Cường:  

+ Đền thờ Lê Thì Hiến, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn: Hiện nay, việc đầu tư 

xây dựng hạng mục nhà sắp lễ di tích Bia và Lăng mộ Lê Thì Hiến đã hoàn thành, 

đưa vào sử dụng và đang phát huy tác dụng. Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn chỉ 

đạo UBND xã Thọ Phú và con cháu trong dòng họ đóng góp, huy động, kêu gọi 

các nguồn xã hội hóa để đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Khu di tích Quận 

công Lê Thì Hiến và các bia tướng họ Lê Thì, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

+ Làng Quần Tín, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn: Làng Quần Tín, xã Thọ 

Cường, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử 

cách mạng cấp tỉnh tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 thuộc danh 

mục tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025 

tại Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh. Trong thời gian 

tới, căn cứ khả năng cân đối vốn thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ 

trợ tu bổ, tôn tạo theo Kế hoạch. 

- Kiến nghị 77: Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh bàn giao về cho địa 

phương 3 nhà văn hóa tại các khu phố (trong đó có 01 nhà văn hóa nằm trong quy 

hoạch khu công nghiệp) đang thuộc quản lý của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao 

Vàng: Đề nghị UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với sở, ngành liên quan để rà 

soát các thửa đất và tài sản gắn liền với đất do công ty Công ty TNHH Lam Sơn - 

Sao Vàng quản lý; tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét đảm bảo theo quy định 

về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ. 

- Kiến nghị 82: Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh quan tâm trùng tu, cải 

tạo các di tích lịch sử cấp Quốc gia: Núi và Đền Đồng Cổ, xã Yên Phọ; Đền thờ 

Khương Công Phụ, xã Định Thành và di tích lịch sử cấp tỉnh “Chiến khu du kích 

cách mạng Đa Ngọc”, xã Yên Phú:  

+ Về trùng tu, cải tạo các di tích lịch sử cấp Quốc gia Núi và Đền Đồng Cổ, 

xã Yên Phọ, huyện Yên Định: Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Núi và 

Đền Đồng Cổ (giai đoạn 2) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 07/8/2018. Dự án đã được ngân 

sách tỉnh hỗ trợ 6,5 tỷ đồng và đã hoàn thành hạng mục công trình chùa Thanh 

Nguyên. Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND huyện Yên Định lập 

phương án chi tiết tu bổ, tôn tạo Hồ Vành Trăng, đường vào di tích lịch sử văn hóa 

Núi và Đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, trình duyệt theo quy định, 

làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. 

+ Về trùng tu, cải tạo các di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Khương 
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Công Phụ, xã Định Thành và di tích lịch sử cấp tỉnh “Chiến khu du kích cách 

mạng Đa Ngọc”, xã Yên Phú: Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

201/KH-UBND về Bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích  lịch 

sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025, trong đó: Di tích 

Đền thờ Khương Công Phụ, xã Định Thành và di tích Chiến khu du kích cách 

mạng Đa Ngọc, xã Yên Phú thuộc danh mục tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các 

di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Trong thời gian tới, căn cứ khả 

năng cân đối vốn thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ tu bổ, tôn tạo 

theo Kế hoạch. 

- Kiến nghị 94: Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị  tỉnh  xem xét đầu tư tu bổ 

Đền thờ Danh tướng Trần Khát Chân tại Khu phố Đún Sơn, thị trấn Vĩnh Lộc 

(được cấp bằng công nhận di tích lịch sử Quốc gia năm 2001 - nằm trong vùng 

phụ cận của thành nhà Hồ): Đền thờ Trần Khát Chân, xã Vĩnh Thành (nay là thị 

trấn Vĩnh Lộc), huyện Vĩnh Lộc được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật 

Quốc gia tại Quyết định số 51/QĐ-BVHTT ngày 27/12/2001. Di tích đã được 

ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2013 là 250 triệu đồng, năm 2018 là 400 triệu đồng. 

Ngày 30/5/2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 

2295/BVHTTDL-DSVH thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ 

Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Hiện nay, UBND huyện Vĩnh 

Lộc đang triển khai các trình tự, thủ tục trình phê duyệt dự án để làm cơ sở triển 

khai thực hiện theo quy định. 

- Kiến nghị 95: Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa điều 

chỉnh lại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 12/11/2018 về trùng tu, tôn tạo và 

chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2018-2020 và nâng mức hỗ trợ khi thực hiện việc trùng tu, tôn tạo và chống xuống 

cấp đối với di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: 

Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về Bảo quản, 

tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích  lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; theo đó, Kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và 

chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2022 - 2025 đã nâng mức hỗ trợ; đồng thời, căn cứ vào mức độ xuống cấp 

của từng di tích khi thực hiện việc trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp đối với di 

tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh so với Kế hoạch số 184/KH-

UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh. 

- Kiến nghị 96: Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh nên căn cứ vào 

mật độ di tích và mức độ xuống cấp của từng di tích để có giải pháp phù hợp khi hỗ 

trợ kinh phí chống xuống cấp cho từng huyện: Tại Kế hoạch số 201/KH-UBND 

ngày 18/8/2022 về bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử 

- văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025, trong các nguyên tắc 

xem xét hỗ trợ kinh phí đã căn cứ vào mức độ xuống cấp của từng di tích; không 

căn cứ vào mật độ di tích để hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp cho từng huyện. 

- Kiến nghị 104: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh cho phép các thôn 

đang có đình làng đảm bảo diện tích và công năng được sử dụng là nơi sinh hoạt 
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cộng đồng (không nên xây dựng thêm nhà văn hóa thôn, gây lãng phí, Nhân dân 

không đồng tình): Việc cử tri huyện Hà Trung đề nghị sử dụng Đình làng làm nơi 

sinh hoạt cộng đồng (lâu nay Đình làng vẫn là nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng) là 

phù hợp với phong tục tập quán của Nhân dân. Tuy nhiên, việc sử dụng Đình làng 

thay thế Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn là không phù hợp và chưa đúng quan 

điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 

11/11/2013 (mỗi thôn có 01 Nhà Văn hóa - Khu Thể thao). Đề nghị địa phương 

nghiên cứu bố trí quỹ đất để xây dựng mới các Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn 

phục vụ cộng đồng, đồng thời duy trì, phát huy tốt các hoạt động tại Đình làng. 

- Kiến nghị 134: Cử tri các huyện Thường Xuân đề nghị đầu tư trùng tu, cải 

tạo, nâng cấp công trình di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình làng Hồ, xã Thọ 

Thanh; huyện Hoằng Hóa đề nghị nâng cấp đình Làng thôn Trọng Hậu xã Hoằng 

Quỳ được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2015 hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng:  

+ Về Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị đầu tư trùng tu, cải tạo, nâng cấp 

công trình di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình làng Hồ, xã Thọ Thanh: Đình 

làng Hồ, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng 

di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh tại quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 

12/11/2013. Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-

UBND về bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn 

hoá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; trong đó, có di tích Đình 

làng Hồ, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân. Trong thời gian tới, căn cứ khả năng 

cân đối vốn thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ tu bổ, tôn tạo theo 

Kế hoạch. 

+ Về Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị nâng cấp đình Làng thôn Trọng Hậu 

xã Hoằng Quỳ được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2015: Đình làng Trọng Hậu, xã 

Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng là 

di tích lịch sử cấp Tỉnh tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 30/01/2015. Ngày 

18/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích  lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; trong đó, Di tích Đình làng Trọng Hậu, xã 

Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa thuộc danh mục tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 

các di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Trong thời gian tới, căn cứ khả 

năng cân đối vốn thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ tu bổ, tôn tạo 

theo Kế hoạch. 

5.3. Lĩnh vực dân tộc; di dân tái định cư 

- Kiến nghị 137 (Kiến nghị đã được gửi đến kỳ họp thứ 4 nhưng chưa được 

trả lời, giải quyết): Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ tại xã Thanh Tân và Thanh Kỳ, việc 

kiểm đếm đã thực hiện xong từ năm 2019, việc bồi thường giải phóng mặt bằng để 

kéo dài gây khó khăn và bức xúc trong nhân dân: Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 01/11/2022, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3705/QĐ-UBND phê duyệt phương án 
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sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh 02 năm 2021 và năm 

2022; trong đó Dự án dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình 

(+18.50) m đến cao trình (+20.36) m được phân bổ 25 tỷ đồng cùng với nguồn 

đầu tư công trung hạn (100 tỷ đồng) để triển khai thực hiện GPMB, đầu tư khu 

tái định cư tập trung giai đoạn 2022-2023. Đến nay, UBND tỉnh đang xem xét 

chỉ đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan và thông báo cho UBND các huyện, thị 

xã để tiếp tục thực hiện dự án. 

- Kiến nghị 155: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đẩy nhanh chủ trương 

đầu tư xây dựng các điểm tái định cư tập trung, xen ghép ở các khu vực có nguy 

cơ sạt lở theo 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 tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 

2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 

01/12/2021: Tại kỳ họp thứ 7, Khóa XVIII (tổ chức ngày 11/7-13/7), UBND tỉnh 

đã trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 06 dự án tái định cư trên địa bàn 

huyện Mường Lát, với tổng mức đầu tư các dự án là 60.900 triệu đồng1. Hiện nay, 

06 dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án. Do đó, đề nghị 

UBND huyện Mường Lát chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện Mường Lát khẩn 

trương triển khai thực hiện theo quy định. Đối với các khu vực còn lại theo đề án, 

UBND tỉnh đang giao Sở Nông nghiệp và PTNT lập Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư các dự án theo kế hoạch thực hiện năm 2023 để trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

6. Về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 

6.1. Về lĩnh vực nông nghiệp 

- Kiến nghị 107: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị sớm cho đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến Dứa tại xã Hà Long để ổn định đầu ra cho nông sản: Hiện nay, 

Tập đoàn Xuân Thiện đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đầu tư nhà máy chế biến 

trái cây tại Ngọc Lặc; khi nhà máy đi vào hoạt động, nhu cầu vùng nguyên liệu trái 

cây phục vụ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động là rất lớn, trong đó có cây dứa của 

huyện Hà Trung. Trước mắt đề nghị UBND huyện Hà Trung liên hệ, phối hợp với 

Tập đoàn Xuân Thiện đánh giá khả năng và đăng ký tổ chức sản xuất dứa nguyên 

liệu cho nhà máy chế biến của tập đoàn để ổn định đầu ra cho người trồng dứa của 

huyện. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với 

UBND huyện Hà Trung và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi, 

hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chế biến dứa theo đề xuất của cử tri huyện Hà Trung. 

- Kiến nghị 110: Cử tri xã Cẩm Tân, huyện Cẩm thủy đề nghị có kế hoạch 

bàn giao diện tích đất xen canh trong khu dân cư và đất sử dụng kém hiệu quả của 

các Nông, Lâm trường để sớm bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng: Ngày 

19/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND thu hồi 

                                                                 
1Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, TMĐT: 18.900 triệu đồng;  

Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Ma Hác, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, TMĐT: 11.700 triệu đồng; 

Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, TMĐT: 20.100 triệu đồng; 

Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Ngố, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, TMĐT: 3.150 triệu đồng; 

Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, TMĐT: 3.000 triệu 

đồng; Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Lách, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát: 4.050 triệu đồng. 
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790.240,60 m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa bàn giao về cho 

UBND huyện Cẩm Thủy quản lý; đối với diện tích đất của Công ty Lâm nghiệp 

Cẩm Ngọc, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ để trình 

UBND tỉnh thu hồi bàn giao về cho UBND huyện Cẩm Thủy quản lý theo quy 

định, diện tích dự kiến thu hồi khoảng 4.613.037,7 m2. Như vậy, việc cử tri huyện 

Cẩm Thủy kiến nghị bàn giao diện tích đất xen canh trong khu dân cư và đất sử 

dụng kém hiệu quả của các nông, lâm trường để sớm bàn giao cho địa phương 

quản lý sử dụng đã được giải quyết và tiếp tục giải quyết đảm bảo theo quy định 

của pháp luật.   

6.2. Về lĩnh vực lâm nghiệp 

- Kiến nghị 47: Cử tri xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc có 13ha diện tích rừng 

trồng ven biển do người dân thực hiện trồng và đã đến kỳ khai thác, hiện nay đã 

được quy hoạch thành rừng phòng hộ; do đó, người dân không được phép khai 

thác. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ, bồi thường cho người dân trên 

diện tích rừng này: Để quản lý bảo vệ và sử dụng bền vững diện tích rừng vùng ven 

biển hiện có, đồng thời đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành, 

đề nghị UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo UBND xã Đa Lộc xác định cụ thể, chính 

xác diện tích rừng phòng hộ phi lao ven biển hiện có đăng ký với UBND xã, UBND 

huyện để hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ công tác khoán bảo 

vệ rừng phòng hộ được quy định tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 

và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kiến nghị 103: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị Hỗ trợ kinh phí cho công 

tác bảo vệ rừng đối với xã có diện tích rừng phòng hộ lớn: Theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Hà Trung không có xã thuộc khu vực 

II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các hoạt động bảo vệ 

và phát triển rừng trên địa bàn huyện thực hiện theo Chương trình phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Đối với xã có diện tích rừng phòng hộ lớn đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư từ trước tới nay chưa có chính sách hỗ trợ đối với diện tích rừng 

phòng hộ nêu trên. Hiện nay, tỉnh đang tham gia góp ý Dự thảo thông tư hướng 

dẫn bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình PTLNBV và Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, trong 

đó đề nghị bổ sung thêm nội dung “Hỗ trợ bảo vệ cho diện tích rừng phòng hộ của 

hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nằm ngoài các xã khu vực II, khu vực III” vào nội 

dung hỗ trợ của Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Vì vậy, sau khi 

Thông tư được ban hành và có nội dung hỗ trợ trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và PTNT tham mưu hỗ trợ kinh phí cho công tác bảo vệ rừng đối với 

xã có diện tích rừng phòng hộ lớn theo quy định (nếu có). 

- Kiến nghị 122: Cử tri xã Yên Khương và xã Giao Thiện huyện Lang 

Chánh đề nghị tỉnh quan tâm và có giải pháp thiết thực, cụ thể để giao đất rừng 

thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Yên Khương và Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Lang Chánh cho các hộ dân không có đất sản xuất ở bản Yên Bình, bản Xắng 
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Hằng xã Yên Khương và thôn Húng xã Giao Thiện. Hiện nay Bản Yên Bình và bản 

Xắng Hằng xã Yên Khương là hai bản giáp biên có tổng cộng 212 hộ, trong đó có 

149 hộ dân không có đất sản xuất. Thôn Húng xã Giao Thiện có 112 hộ (có 66 hộ 

nghèo và 28 hộ cận nghèo) trong đó có 50 hộ thiếu đất sản xuất:  

+ Về đề nghị của cử tri xã Yên Khương: Ngày 22/7/2022, Bộ Quốc phòng 

đã có Công văn số 2392/BQP-BP về việc thống nhất bàn giao lại diện tích đất 

rừng phòng hộ 308,5 ha cho chính quyền và nhân dân xã Yên Khương, huyện 

Lang Chánh khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 

29/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 11059/UBND-NN, giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, thực hiện 

trình tự, thủ tục và hồ sơ liên quan để thu hồi diện tích 308,5 ha đất rừng phòng hộ 

do Đồn Biên phòng Yên Khương quản lý, giao về cho địa phương để phục vụ ổn 

định đời sống, sản xuất của nhân dân xã Yên Khương theo đúng quy định của 

pháp luật. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện và sẽ báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định. 

+ Về đề nghị của cử tri xã Giao Thiện: UBND tỉnh đã có các Quyết định số: 

2519/QĐ-UBND ngày 19/7/2022; 5186/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc thu 

hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, Công ty Lâm nghiệp Lang 

Chánh, giao UBND huyện Lang Chánh quản lý theo quy định của pháp luật (tại xã 

Giao Thiện lần lượt là 89,912,6 m2 và 934,936,8 m2). Theo đó giao UBND huyện 

Lang Chánh lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tổ 

chức thực hiện các bước công việc tiếp theo để sử dụng hiệu quả quỹ đất nhận bàn 

giao. Đề nghị UBND huyện Lang Chánh khẩn trương lập phương án sử dụng quỹ 

đất nhận bàn giao trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để bố trí quỹ đất sản xuất 

cho các hộ dân thiếu đất sản xuất tại thôn Húng, xã Giao Thiện. 

- Kiến nghị 133: Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị cân đối ngân sách cấp 

đủ kinh phí cho nhân dân được nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn theo 

Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 400.000 đồng/ha/năm: Theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Thường Xuân có 04 xã thuộc xã 

khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, do 

nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ hạn chế, trong khi ngân sách địa phương 

còn khó khăn, đồng thời phải đảm bảo bao phủ toàn bộ diện tích chăm sóc, bảo vệ 

rừng của tỉnh; do đó kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng thực tế có thể giao đủ hoặc thấp hơn 

theo định mức nhà nước quy định tùy thuộc vào khả năng cân đối nguồn vốn. Đề 

nghị UBND huyện Thường Xuân, căn cứ vào khối lượng kế hoạch khoán bảo vệ 

rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng của UBND huyện và các Chủ rừng nhà nước trên địa bàn 

tỉnh, lập báo cáo nhu cầu vốn hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng theo đúng 

định mức Nhà nước gửi Sở Nông nghiệp và PTNT. Sau khi có thông báo kinh phí từ 

Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Sở Tài chính căn cứ nguồn 

kinh phí được cấp để có phương án hỗ trợ hợp lý. 

6.3. Về lĩnh vực nông thôn mới 

- Kiến nghị 71: Cử tri các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thiệu 
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Hóa, Hà Trung, Như Thanh đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể các tiêu chí trong 

xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 

319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021 - 2025: UBND tỉnh đã có Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2022 ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-

2025, Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 ban hành tiêu chí thôn 

thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-

2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất. Do đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo các xã trên địa bàn căn cứ các nội dung tiêu chí NTM đã được quy định tại 

Quyết định số 318/QĐ-TTg, Quyết định số 319/QĐ-TTg và Quyết định số 320/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định của UBND tỉnh nêu trên và hướng 

dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, thực hiện rà soát, đánh giá các nội dung, tiêu 

chí, củng cố các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hoàn thành 

các nội dung còn lại đảm bảo mục tiêu, kế hoạch của địa phương, của tỉnh. 

7. Về lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng và các vấn đề khác 

- Kiến nghị 16: Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

đơn vị chức năng tăng cường quản lý việc cấp phép hoạt động của quán Bar, Pub, 

Club ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ngay từ đầu, 

tránh việc cấp phép thì dễ nhưng lại gây khó khăn cho việc quản lý; đồng thời, tăng 

cường tuyên truyền để các chủ cở sở không lợi dụng quán Bar, Pub, Club biến 

tướng để tổ chức hoạt động trái quy định: Việc cấp phép hoạt động của quán Bar, 

Pub, Club trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thuộc thẩm quyền của UBND thành 

phố Thanh Hóa. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Công 

an thành phố Thanh Hóa có phương án nhằm ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây mất an 

ninh trật tự, tệ nạn xã hộitại các quán Bar, Pub, Clubtrên địa bàn. 

- Kiến nghị 59: Cử tri huyện Nga Sơn, Hoằng Hoá đề nghị tỉnh xem xét, 

phân bổ kinh phí hoạt động quốc phòng - an ninh xã. Theo quy định chế độ huấn 

luyện không thấp hơn 119.200 đồng/người/ngày và hỗ trợ tiền ăn 62.000 

đồng/người/ngày rất khó khăn cho hoạt động:  

+ Về mức hỗ trợ chế độ huấn luyện: Ngày 06/12/2020, HĐND tỉnh phê 

duyệt Nghị quyết số 342/NQ-HĐND về Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất 

lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”; 

theo đó: “mức hỗ trợ ngày công lao động cho dân quân tại chỗ, cơ động, pháo 

binh, phòng không, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế là 119.200 đồng, trường 

hợp kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm là 59.600 đồng (đây cũng là mức 

để các cấp ngân sách tính toán giao dự toán ngân sách thường xuyên hàng năm). 

Căn cứ đặc điểm từng nhiệm vụ cụ thể và khả năng bảo đảm ngân sách, UBND 

các cấp được phép hỗ trợ cao hơn nhưng tối đa không quá 150.000 đồng, mức trợ 

cấp tăng thêm không quá 75.000 đồng”. Vì vậy, để có cơ sở điều chỉnh tăng mức 

hỗ trợ chế độ huấn luyện, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo 

từng nhiệm vụ cụ thể và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện, đảm bảo theo 
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các quy định hiện hành. 

+ Về mức hỗ trợ tiền ăn: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị 

định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách 

đối với Dân quân tự vệ: “Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân 

phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế mức tiền 

ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân 

đội nhân dân Việt Nam”. Theo quy định tại Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 

18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn 

và mức tiền ăn cơ bản binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên 

quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ ăn, bồi dưỡng 

hàng năm: “Mức tiền ăn cơ bản bộ binh hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh là 65.000 

đồng/người/ngày được thực hiện từ ngày 01/01/2022”. Như vậy, mức hỗ trợ tiền 

ăn hiện tại là 65.000 đồng/người/ngày là đúng với quy định hiện hành. 

- Kiến nghị 102: Cử tri huyện Hà Trung đề nghị UBND tỉnh tiếp tục triển 

khai đề án đưa lực lượng Công an chính quy về địa phương: Trong thời gian vừa 

qua, Công an tỉnh đã thực hiện đề án đưa lực lượng Công an chính quy về địa 

phương, góp phần nâng cao công tác chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa 

bàn các địa phương. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ đề nghị Công an tỉnh tiếp 

tục triển khai việc đưa lực lượng Công an chính quy về địa phương, đảm bảo chất 

lượng công tác theo quy định. 

- Kiến nghị 125: Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị sửa đổi Quyết định số 

2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy chế bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ 

và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý: Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-

UBND ngày 28/6/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020; tuy nhiên các nội dung quy định tại các 

Quyết định của UBND tỉnh đã được Chính phủ quy định chi tiết từ Điều 43 đến 

Điều 56 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức và từ Điều 41 đến Điều 68 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Như vậy, căn cứ luật 

ban hành văn bản, việc tiếp tục thực hiện Quy chế bổ nhiệm của UBND tỉnh là 

không cần thiết và không phù hợp với quy định của Chính phủ. 

- Kiến nghị 139: Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị tỉnh đầu tư làm đường 

tuần tra Biên giới từ Trạm Kiểm Soát Biên phòng Bản Ho đi vào Cột mốc 317, 

318, 319 khoảng 7 km; Kiến nghị 150: Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đẩy 

nhanh tiến độ triển khai dự án Đường giao thông và các khu vực hạ tầng kỹ thuật 

cửa khẩu Tén Tằn (từ ngã ba ra cửa khẩu Tén Tằn) do Bộ Chỉ huy Biên phòng 

tỉnh Thanh Hoá làm Chủ đầu tư: Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý; Kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh đã phân bổ hết cho các 

chương trình, dự án nên không còn nguồn để bố trí vốn cho các dự án trên. Trong 
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quá trình điều hành dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư các dự án trên khi cân đối 

được nguồn vốn. 

Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 

Thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, THKH, NN, CN, VX. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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